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النا�شر

روؤيتنا:

 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:

عالم المتخ�س�س في المملكة العربية  نحن اأول �سركة لالإ

ال�سعودية ن�سعى لتحقيق الريادة عربيًا من خالل تقديم 

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�سداقية 

ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ساهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

عالم المدير العام لدار اليوم لالإ

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

اأكد خرباء قطاع التاأمني يف 

اململكة العربية ال�سعودية اأن �سوق 

�سواق  التاأمني ال�سعودية من الأ

الواعدة، واأنها متر مبرحلة 

طفرة حقيقية، م�سريين اإىل 

اأن ا�ستثمار الطاقات الب�سرية 

يف هذا القطاع م�سجع اإىل حد 

بعيد، باعتبار القطاع ي�سري يف 

طريق التطور والتقدم، ومقبل 

على مناف�سة قوية وخلق منتجات 

تاأمينية جديدة ومناف�سة يف 

ال�سوق، ويف الوقت نف�سه �ستنعك�س 

�سلًبا على ربحية �سركات التاأمني 

خالل الثالث �سنوات املقبلة.
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الدرا�سات املالية احلديثة ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد ال�سعودي توؤكد اأن العوائد املجمعة 

من ا�ستثمار اأموال حملة الوثائق ل�سركات التاأمني بلغت 67.4 مليون ريال خالل عام 

2010، مقارنة بـ 21.8 مليون ريال يف عام 2009

اجلوانب  تطبيق   يف  املهنية  بالتزام  بالًغا  اهتماًما  ي�ستدعي  القت�سادي  الزخم  هذا 

املالئمة  التقنية  البنية  وتوفري  املطالبات،  واإدارة  الت�سعري،  ب�سيا�سات  اخلا�سة  الفنية 

املالية  املالءة  اللتزام مبعايري  اإىل  اإ�سافة  ال�ستثمار،  و�سيا�سة  العمل  وطبيعة  حلجم 

لل�سركات  املالية  املراكز  ومتانة  �سالمة  ل�سمان  الالزمة  الفنية  املخ�س�سات  وتوفري 

وذلك للق�ساء على املعوقات التي تعرت�س عمل �سوق التاأمني يف اململكة.

كلمة التحرير
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ما اإن عاد خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد 

ر�س الوطن  العزيز حفظه اهلل لأ

�ساملًا معاًفا ال�سهر املا�سي، اإل 

وقد اأطلق مع قدومه �سل�سلة من 

القرارات التنموية واحليوية 

التي من �ساأنها دعم الرخاء 

القت�سادي واملعي�سي للمواطنني.

البرتول الذي يطلق عليه الذهب 

�سود ينظر اإليه اخلرباء باأنه  الأ

�سعار ال�سلع  املحرك الرئي�س لأ

العاملية على م�ستوى العامل، من 

خالل هذا املجهر نود اأن نتعرف 

على  البرتول ب�سورة اأقرب..

آخبار
مجلس الوزراء يوافق على إعادة 

تشكيل مجلس إدارة »تداول«

أسواق سعودية
تحليل نتائج الربع الرابع لعام 2010م

أسواق خليجية
دول الخليج واالقتصاد المعرفي

أسواق عالمية
منتدى دافوس االقتصادي

المجهر
الحديد:

يولد في رحم النجوم

تقرير
ملتقى اإلنشاءات والمشاريع

وراق املالية اخلليجية  حتظى اأ�سواق الأ

باأهمية كربى يف �سوء التطورات 

واملتغريات القت�سادية املت�سارعة التي 

ي�سهدها القت�ساد العاملي، و�سعي بع�س 

الكيانات القت�سادية اخلليجية للتحول 

اإىل مراكز مالية وم�سرفية اإقليمية، 

كالبحرين ودبي. 
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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

ي�صعب ح�صر اأهمية القرارات التي اأ�صدرها خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

ال�صبل  م��ام وتهيئة كافة  الإ اإىل  ن�صان، ودفعه  الإ حفظه اهلل والتي ت�صب جميعها يف تنمية 

لتوفري حياة كرمية للمواطن، والتي عك�صت �صمن اأمور كثرية وكبرية الروؤية القت�صادية 

التنمية الذي يدفع با�صتمرار نحو حتقيق منو اقت�صادي يعود باخلري  بعيدة املدى لقائد 

على الوطن باأكمله.

اإ�صالحية يف جمالت هامة، وكان القت�صاد  القائد يتخذ خطوات  منذ �صنوات وامللك 

دوًما حا�صًرا، يف مقدمة هذه املجالت، بل اإن خادم احلرمني ال�صريفني كان دوره بارزا يف 

ا�صتقرار  على  ت�صاعد  ق��رارات  من  يتخذه  مبا  �صواء  العاملي  القت�صادي  ال�صتقرار  حتقيق 

ر�صاء دعائم ال�صتقرار  اأ�صعار النفط يف �صوق الطاقة العاملية وامل�صاركة يف قمة الع�صرين لإ

زمة القت�صادية العاملية. القت�صادي العاملي الذي تاأثر بالأ

حزمة من القرارات بع�صها اآين �صيوؤتي ثماره ف��وًرا، وبع�صها يحتاج اإىل مدى ق�صري 

م�صتمًرا،  العمل  يجعل  ما  وه��ذا  والطويل،  املتو�صط  املديني  اإىل  واآخ��ر  ثماره،  تظهر  حتى 

هذه  من  مبا�صرة  امل�صتفيدة  الفئات  فلي�صت  جميعا،  النا�س  على  تنعك�س  مكا�صب  ويحقق 

القرارات وحدها التي �صتتح�صن اأحوالها، لكن الكل �صي�صتفيد عندما يتوفر مزيد من فر�س 

العمل، ومزيد من الدخل، وعندما يزدهر بناء امل�صاكن، وعندما يتحقق ال�صتقرار النف�صي 

والجتماعي ملاليني الب�صر.

املتاأنية احلكيمة  النا�س، وعلى قراءته  تفهمه حلاجات  دوما على  وقائدنا  يوؤكد ملكنا 

لتطورات امل�صاكل القت�صادية التي يعاين منها ب�صكل وا�صح اأ�صحاب الدخل املحدود اأو من 

�صكان، وراأينا حتمل احلكومة لبع�س الر�صوم،  ل دخل لهم اإطالًقا، فراأينا دعم ال�صمان،والإ

ثم راأينا تثبيت املوظفني على كافة البنود، جنبا اإىل جنب مع عدة قرارات، كما راأينا قرار 

اإيجاد وتنفيذ حلول  نية  تاأكيد على  ال�صطور  الباحثني عن عمل، وهي ملن يقراأ بني  اإعانة 

اأجندة  اأهمية على  كرث  اأنه �صيكون امللف الأ جذرية لهذا امللف الذي يوؤكد معظم املراقبني 

احلكومة القت�صادية.

القيادي  الهرم  ال�صعودي، ومن قمة  نها يف �صميم القت�صاد  القرارات، لأ نعر�س لهذه 

للوطن، ومن خاللها تنطلق مرحلة جديدة من مراحل النماء التي عودناها القائد دائًما.

تباشير اقتصادية
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أخبار - السوق

مجلس إدارة شركة السوق 
المالية السعودية

ينتخب رئيًسا ونائبا للرئيس
ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  اإدارة  جمل�س  عقد 

)2011/2/12م(  1432/3/9هــــ  ال�سبت  م�ساء  )تــداول( 

ول يف دورته اجلديدة بعد اإعادة ت�سكيله مبوجب  اجتماعه الأ

1432/2/20هــــ  وتاريخ  رقــم )36(  الـــوزراء  قــرار جمل�س 

انتخاب  الجتماع  هــذا  خــالل  مت  وقــد  )2011/1/24م(. 

�ستاذ  والأ للمجل�س،  رئي�سا  القويز  عبداهلل  بن  طه  �ستاذ  الأ

من�سور بن �سالح امليمان نائًبا لرئي�س املجل�س، كما مت اإقرار 

ت�سكيل اللجان املتفرعة عن املجل�س.

مقدارها  مالية  غــرامــة  فر�س  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  على  ريـــال  األـــف  مئة   )100،000(

لئحة  من   )5( املادة  من  )اأ(  الفقرة  ملخالفته  للتنمية  ح�ساء  الأ

وتاريخ   )2010/937/4( رقم  الهيئة  وتعميم  ال�سوق  �سلوكيات 

لت�سريحه  ــك  وذل 2010/01/30م،  املــوافــق  1431/02/15هــــــ 

معلومات  عن  2010/12/19م  بتاريخ  عـــالم  الإ و�سائل  ــدى  ح لإ

وبيانات مالية عن ال�سركة قبل تزويد الهيئة واجلمهور بها.

زيادة رأس مال »البنك السعودي لالستثمار« و »التعاونية للتامين«
و »البنك العربي الوطني« عن طريق منح أسهم مجانية

وافقت هيئة ال�سوق املالية على طلب �سركة 

من  مالها  ــس  راأ� ــادة  على  زي للتاأمني  التعاونية 

ريال   750،000،000 اإىل  ريال   500،000،000

عن طريق منح �سهم جماين مقابل كل �سهمني 

ب�سجل  املقيدون  امل�ساهمون  ميلكهما  قائمني 

اجلمعية  انعقاد  يوم  تــداول  بنهاية  امل�ساهمني 

قيمة  ت�سديد  يتم  اأن  على  العادية،  غري  العامة 

مبلغ  املــال عن طريق حتويل  راأ�ــس  الــزيــادة يف 

املبقاة،  ربــاح  الأ بند  من  ريــال   250،000،000

 50،000،000 من  �سهم  الأ عدد  زيادة  وبالتايل 

قدرها  بزيادة  �سهم،   75،000،000 اإىل  �سهم 

25،000،000 �سهم. وتقت�سر املنحة على مالك 

انعقاد  يــوم  ــداول  ت نهاية  يف  املقيدين  �سهم  الأ

اجلمعية العامة غري العادية. 

ــى طــلــب الــبــنــك  كــمــا وافـــقـــت الــهــيــئــة عــل

من  ماله  راأ�س  على  زيادة  لال�ستثمار  ال�سعودي 

 5،500،000،000 اإىل  ريال   4،500،000،000

ريال عن طريق منح �سهم جماين مقابل كل 4.5 

ب�سجل  املقيدون  امل�ساهمون  ميلكه  قائم  �سهم 

اجلمعية  انعقاد  يوم  تــداول  بنهاية  امل�ساهمني 

قيمة  ت�سديد  يتم  اأن  على  العادية،  غري  العامة 

مبلغ  املــال عن طريق حتويل  راأ�ــس  الــزيــادة يف 

رباح املبقاة،  1،000،000،000 ريال من بند الأ

�سهم من 450،000،000  وبالتايل زيادة عدد الأ

قدرها  بزيادة  �سهم،   550،000،000 اإىل  �سهم 

على  املنحة  وتقت�سر  �سهم.   100،000،000

يوم  تـــداول  نهاية  يف  املقيدين  �سهم  الأ مــالك 

انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. 

البنك  طــلــب  عــلــى  الهيئة  وافــقــت  كــذلــك 

ــــــس مـــالـــه من  ــــــادة راأ� الـــعـــربـــي الـــوطـــنـــي  زي

 8،500،000،000 اإىل  6،500،000،000ريـــــال 

ريال عن طريق منح اأربعة اأ�سهم جمانية مقابل 

امل�ساهمون  ميلكه  قائًما  �سهًما  ع�سر  ثالثة  كل 

يوم  تــداول  بنهاية  امل�ساهمني  ب�سجل  املقيدون 

انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، على اأن يتم 

طريق  عن  املــال  راأ�ــس  يف  الزيادة  قيمة  ت�سديد 

بند  مــن  ــــــــال  مبلغ 2،000،000،000ري حتــويــل 

�سهم من  رباح املبقاة، وبالتايل زيادة عدد الأ الأ

650،000،000 �سهم اإىل 850،000،000 �سهم، 

وتقت�سر  �سهم.   200،000،000 قدرها  بزيادة 

نهاية  يف  املقيدين  �سهم  الأ مــالك  على  املنحة 

العادية  غري  العامة  اجلمعية  انعقاد  يوم  تداول 

والتي �سوف يتم حتديد وقتها يف وقت لحق من 

قبل جمل�س اإدارة البنك.

100000 ريال غـرامة 
على الرئيس التنفيذي 
لشركة األحساء للتنمية
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أخبار - السوق

إعالن فترة حظر تعامالت أعضاء 
مجالس اإلدارات وكبار التنفيذيين 

للربع األول من عام 2011
ال�سوق  هيئة  اأعلنت 

املــــالــــيــــة عـــــن فـــــرتات 

اأع�ساء  تعامالت  حظر 

وكبار  دارات  الإ جمال�س 

على  بــنــاء  التنفيذيني 

 )33 ــادة)  امل ورد يف  ما 

الت�سجيل  قـــواعـــد  مـــن 

تي: دراج هي كالآ والإ

التي  ال�سركات   .1

املــالــيــة  فــرتتــهــا  تنتهي 

2011/03/5م  تاريخ  من  احلظر  فــرتة  تبداأ  2011/3/31م  يف  ال�سنوية 

النهائي  عــالن  الإ اأو  ال�سنوية  للنتائج  املبدئي  عــالن  الإ ن�سر  بتاريخ  وتنتهي 

للنتائج ال�سنوية لل�سركة.

ولية يف 2011/03/31م تبداأ  2. ال�سركات التي تنتهي فرتتها املالية الأ

اإعالن النتائج  2011/03/19م وتنتهي بتاريخ ن�سر  فرتة احلظر من تاريخ 

ولية لل�سركة.  املالية الأ

3. ال�سركات التي تتبع التاريخ الهجري يف �سنتها املالية وتنتهي فرتتها 

املوافق  الــقــرى(  اأم  تقومي  )ح�سب  1432/03/30هـــــــ  يف  ــيــة  ول الأ املالية 

املوافق  1432/03/17هـــــ  تاريخ  من  احلظر  فــرتة  تبداأ  2011/03/05م 

ولية لل�سركة.  2011/02/20م وتنتهي بتاريخ ن�سر اإعالن النتائج املالية الأ

4. ال�سركات التي تتبع التاريخ الهجري يف �سنتها املالية و تنتهي فرتتها 

املوافق  الــقــرى(  اأم  تقومي  )ح�سب  1432/04/30هــــــ  يف  ال�سنوية  املالية 

املوافق  1432/04/03هـــــ  تاريخ  من  احلظر  فــرتة  تبداأ  2011/04/04م 

اأو  ال�سنوية  للنتائج  املبدئي  عــالن  الإ ن�سر  بتاريخ  وتنتهي  2011/03/08م 

الإعالن النهائي للنتائج ال�سنوية لل�سركة.

انضمام »ميريل لنش« لمؤسسات 
الوساطة العاملة في السوق

مرييل  �سركة  اأن  )تــــــــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اأعلنت 

واملتطلبات  جراءات  الإ اأنهت كافة  ال�سعودية قد  العربية  اململكة  لن�س 

الفنية والنظامية املتعلقة بع�سوية ال�سوق املالية والتي تخولها لت�سبح 

اإحدى موؤ�س�سات الو�ساطة العاملة التي تقدم خدمات الو�ساطة املالية 

)البيع  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  ووكيــل  اأ�سيل  ب�سفة  والتعامل 

ول 1432هـ. �سهم املحلية( اعتباًرا من تاريخ 3 ربيع الأ وال�سراء لالأ

زيادة رأس مال شركة التصنيع الوطنية 
عن طريق منح أسهم مجانية

الت�سنيع  �سركة  طلب  على  املالية  ال�سوق  هيئة  وافــقــت 

الوطنية على  زيادة راأ�س مالها من 5،067،531،550 ريال اإىل 

5،574،284،710 ريال عن طريق منح �سهم جماين مقابل كل 

ع�سرة اأ�سهم قائمة ميلكها امل�ساهمون املقيدون ب�سجل امل�ساهمني 

اأن  العادية، على  العامة غري  بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية 

مبلغ  املال عن طريق حتويل  راأ�س  الزيادة يف  قيمة  ت�سديد  يتم 

زيادة  وبالتايل  اإ�ــســدار،  عــالوة  بند  من  ريــال   506،753،160

�سهم من )506،753،155 �سهًما( اإىل )557،428،471  عدد الأ

�سهًما( بزيادة قدرها )50،675،316 �سهًما(. وتقت�سر املنحة 

�سهم املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية  على مالك الأ

العامة غري العادية.

و.. زيادة رأس مال شركة الخليج للتدريب 
والتعليم عبر منح أسهم مجانية

وافقت هيئة ال�سوق املالية على طلب �سركة اخلليج للتدريب 

اإىل  ريــال   150،000،000 من  مالها  راأ�ــس  ــادة  على  زي والتعليم 

200،000،000 ريال عن طريق منح �سهم جماين مقابل كل ثالثة 

اأ�سهم قائمة ميلكها امل�ساهمون املقيدون ب�سجل امل�ساهمني بنهاية 

تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، على اأن يتم ت�سديد 

قيمة الزيادة يف راأ�س املال عن طريق حتويل مبلغ 50،000،000 

من  �سهم  الأ عدد  زيــادة  وبالتايل  املبقاة،  ربــاح  الأ بند  من  ريــال 

)15،000،000 �سهم( اإىل )20،000،000 �سهم(، بزيادة قدرها 

�سهم املقيدين  )5،000،000 �سهم(. وتقت�سر املنحة على مالك الأ

يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
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مشروع

منظومة متكاملة من الخدمات
تعتزم تداول قريًبا اإطالق منظومة متكاملة لعدد من اخلدمات اجلديدة 

بالتعاون مع �سركات  ال�سعودية )تداول(  املالية  ال�سوق  واملقدمة من قبل 

من  جمموعة  تــداولتــي  ت�سم  لهم(.  املرخ�س  �سخا�س  )الأ الو�ساطة 

املختلفة  الحتياجات  لتلبية  تهدف  التي  املالية  واملنتجات  اخلــدمــات 

للم�ستثمرين وال�سركات امل�ساهمة.

خدمات المستثمرين
تقارير الملكية

لدى  املودعة  املالية  اأوراقهم  على  الطــالع  للم�ستثمرين  اخلدمة  هذه  تتيح 

ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( بكل ي�سر و�سهولة ومبنظور عام و�سامل،  يف 

جميع املحافظ ال�ستثمارية ومع اأي من �سركات الو�ساطة املرخ�س لها.

التصويت اإللكتروني
لكرتوين امل�ستثمرين من الت�سويت عن بعد على بنود  متكن خدمة الت�سويت الإ

اجلمعية العامة دون احلاجة اإىل احل�سور �سخ�سًيا ملقر انعقاد اجلمعية.

تقارير األرباح 
املتعلقة  املــعــلــومــات  بكافة  امل�ستثمرين  ــــاح  رب الأ تــقــاريــر  خــدمــة  تـــزود 

رباح اخلا�سة بهم. با�ستحقاقات الأ

خدمات الشركات
التصويت اإللكتروني

لكرتوين لل�سركات امل�ساهمة خدمة متكاملة و�ساملة  يوفر الت�سويت الإ

حتقيق  يف  ي�ساهم  مبا  امل�ساهمني  م�ساركة  م�ستوى  رفــع  يف  ت�ساعد 

اب القانوين وبالتايل انعقاد اجلمعية. الِن�سَ

إدارة الجمعيات العامة
دارية امل�ساحبة للجمعية.  هي خدمة متكاملة تعنى بكل العمليات الإ

لجتماع  كمقر  الإعالمي  تداول  مركز  اإتاحة  اخلدمة  هذه  ت�سمل 

�سوات التي يتم جمعها خالل فرتة  ا دمج الأ اجلمعية. كما تتيح اأي�سً

لكرتوين مع ما يتم من ت�سويت اأثناء انعقاد اجلمعية  الت�سويت الإ

العامة.

طريقة التسجيل
با�ستطاعتك الت�سجيل يف تداولتي باإحدى الطرق التالية:

لكرتوين  الإ املوقع  خــالل  من  ال�سخ�سي  ح�سابك  اإىل  الدخول   •
ل�سركة الو�ساطة.

الو�ساطة. �سركة  مقر  اإىل  �سخ�سًيا  • احل�سور 
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أخبار - الشركات

شمس تتجه لخفض 
رأسمالها %30

اأو�سى جمل�س اإدارة �سركة امل�سروعات ال�سياحية »�سم�س« 

بتخفي�س راأ�س مال ال�سركة من 101.5 مليون ريال اإىل 71.05 

مليون ريال بن�سبة تخفي�س %30.

 10.15 التخفي�س  قبل  �سهم  الأ عدد  اأن  ال�سركة  وذكرت 

ماليني   7.105 التخفي�س  بعد  �سي�سبح  فيما  �سهم  ماليني 

�سهم بانخفا�س 3.045 ماليني �سهم.

يف  ال�سركة  رغبة  اإىل  التخفي�س  �سبب  ال�سركة  واأرجعت 

اإطفاء خ�سائر ال�سنوات ال�سابقة.

غري  عمومية  جمعية  انعقاد  عن  �سيعلن  اأنه  اإىل  واأ�سارت 

عادية يف وقت لحق وذلك بعد اأخذ موافقة اجلهات الر�سمية 

�سهم. على تخفي�س راأ�س املال وعدد الأ

»النقل البحري« توزع أرباحا 
قدرها ريال للسهم عن العام 

المالي 2010م
اجتماعه  يف  البحري  للنقل  ال�سعودية  الوطنية  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  اأو�سى 

ول 1432هـ املوافق 21 فرباير 2011م بتوزيع اأرباح نقدية  املنعقد بتاريخ 18 ربيع الأ

للم�ساهمني مقدارها 315 مليون ريال عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2010/12/31م 

بواقع ريال واحد عن كل �سهم.

بنهاية  املقيدين يف �سجالت )تداول(  للم�ساهمني  رباح  الأ اأحقية  و�سوف تكون 

تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة التي �سوف يعلن عن موعد انعقادها لحًقا. 

 )224( رقم  جل�سته  يف  جماع  بالإ الزراعية  الق�سيم  �سركة  اإدارة  جمل�س  قرر 

�ستاذ/ عبد اهلل بن اإبراهيم بن �سليمان املهو�س  بتاريخ 2011/02/23م انتخاب الأ

يف  وتنتهي  2011/02/22م  من  تبداأ  التي  احلالية  للدورة  دارة  الإ ملجل�س  رئي�ًسا 

2014/02/21م.

»أسواق العثيم« تمدد العمل بمذكرة التفاهم الموقعة 
مع شركة عبداهلل العثيم لالستثمار والتطوير العقاري

اأعلنت �سركة اأ�سواق عبداهلل العثيم اأنه مت متديد العمل مبذكرة التفاهم 

2010/08/26م مع  املوافق  1431/09/16هـــ  بتاريخ  اأن وقعتها  �سبق  التي 

الإعالن  �سبق  والتي  العقاري،  والتطوير  لال�ستثمار  العثيم  عبداهلل  �سركة 

اندماج  لدرا�سة  وذلــك  2010/08/28م  بتاريخ  ــداول  ت موقع  على  عنها 

اأ�سهم  على  العثيم  اهلل  عبد  اأ�سواق  �سركة  ا�ستحواذ  طريق  عن  ال�سركتني 

خرين يف �سركة عبداهلل العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري. امل�ساهمني الآ

خذ يف العتبار النتائج املالية  حيث اإن الطرفني يرغبان يف اأن يتم الأ

لدى  لل�سهم  العادلة  القيمة  حتديد  عند  2010م  لعام  املدققة  الفعلية 

الطرفني، وحيث اإن مذكرة التفاهم ن�ست على اأنه ينتهي العمل بها يف مدة 

اأق�ساها �ستة اأ�سهر من تاريخ التوقيع عليها ما مل يتم متديدها كتابًيا من 

مت  فقد  2011/02/26م،  بتاريخ  تنتهي  اأنها  اأي  جمتمعني،  الطرفني  قبل 

نهاء اأعمال  اتفاق الطرفني على متديد العمل مبذكرة التفاهم ملدة تكفي لإ

القوائم  العتبار  يف  اأخــًذا  وذلك  بها،  املرتبطة  خــرى  الأ عمال  والأ التقييم 

املالية املدققة للطرفني عن العام املايل 2010م.

وقد اتفق الطرفان على متديد العمل مبذكرة التفاهم بنف�س ال�سروط 

ال�سابقة اإىل نهاية �سهر مايو من عام 2011م، ما مل يقم الطرفان جمتمعني 

بتمديد العمل مبذكرة التفاهم كتابًيا ملدة اإ�سافية عند ال�سرورة.

المهوس رئيًسا لمجلس إدارة 
القصيم الزراعية
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أخبار - عربية

شباب دول التعاون الخليجي اطلع على تجربتها
»دواجن الوطنية« تساهم في 

الحفاظ على األمن الغذائي بالمملكة

جتربة  على  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  جامعات  ميثلون  �ساب   300 اطلع 

دواجن الوطنية يف مقر امل�سروع مبنطقة الق�سيم.

وكان وفد امللتقى اخلليجي الثاين ع�سر ل�سباب دول جمل�س التعاون اخلليجي  

تاأ�سي�س  عن  ل�سرح  ا�ستمعوا  قد  واحــد«  خلليج  واعد  »�سباب  �سعار  حتت  املنعقد 

التي  ال�سعودية  ال�سركات  الوطنية وتطورها باعتبارها من �سمن كربيات  دواجن 

من الغذائي يف اململكة ودول اخلليج. تعمل على الأ

وامل�ساندة  مــداد  لــالإ التنفيذي  املدير  القري�سي  �سليمان  املهند�س  واأو�ــســح 

من الغذائي يف  بال�سركة للوفد اأهمية م�سروع دواجن الوطنية يف احلفاظ على الأ

ال�سعودية على وجه اخل�سو�س والعامل العربي على وجه العموم.

�سمن  ال�سعودية  الكوادر  بتوظيف  تهتم  الوطنية  دواجــن  اأن  القري�سي  وبني 

طاقم العمل والتي يعمل فيها اأكرث من 4500 موظف يف قطاعات ال�سركة املختلفة، 

منوها مبحافظة ال�سركة على املنتج وتوفره يف ال�سوق وذلك للحفاظ على ا�ستقرار 

اأ�سعار الدواجن يف ال�سعودية ودول اخلليج واليمن وجمهورية م�سر.

لل�سيخ  قدمية  مقتنيات  يحوي  الوطنية  يف  م�سغر  متحف  على  الوفد  واطلع 

والتي لزمته يف  الوطنية  اإدارة دواجن  الراجحي موؤ�س�س ورئي�س جمل�س  �سليمان 

�سخ�سية  متعددة  مقتنيات  املتحف  واحتوى  ما�سية  عقود  خم�سة  خالل  اأعماله 

هداءات التي ت�سل للراجحي من خمتلف املواقع. واأخرى من الإ

وعرب املهند�س عبداهلل بن خالد املّذن اأحد القيادات يف امللتقى الثاين ع�سر 

ل�سباب واعد يف خليج واحد اأن ما �ساهدوه يف م�سروع الوطنية ي�سعرهم بالفخر 

والعتزاز بوجود مثل هذه ال�سركة العمالقة التي تاأ�س�ست على اأ�س�س نبيلة لتحقق 

اأن  اإىل  م�سرًيا  العربي،  اخلليج  لدول  بل  فح�سب  لل�سعودية  لي�س  الغذائي  مــن  الأ

ملا  متكاملة،  �سناعية  مدينة  منه  ويجعل  ال�سناعة  يف  كبرًيا  حتوًل  يعد  امل�سروع 

يحتويه من العديد من املن�ساآت التي تخدم �سناعة الدواجن يف اململكة.

من جانبه قال الدكتور  عادل بن اأحمد الزايد اأحد القيادات يف �سباب واعد 

خلليج واعد اإن النطباعات التي ا�ستمع لها خالل اجلولة يف الوطنية وما �ساهده 

بالفخر  اجلميع  ي�سعر  الوطنية  دواجن  م�سروع  على  القائمني  من  له  ا�ستمع  وما 

والعتزاز مبا حتققه تلك امل�ساريع الرائدة على م�ستوى الوطن العربي.

قطر مستعدة لالستثمار
في »آر.بي.إس« و»لويدز«

قــــــــــال رئــــيــــ�ــــس 

الــــــــــوزراء الــقــطــري 

حــمــد بــن جــا�ــســم بن 

قطر  اإن  ثاين  اآل  جرب 

م�ستعدة ل�سراء ح�سة 

يف كل من رويــال بنك 

للحكومة  جزئيا  اململوكني  ولويدز  )اآر.بــي.اإ�ــس(  �سكوتلند  اأوف 

الربيطانية واإنه ناق�س ال�ستثمار يف بريطانيا. وجاءت ت�سريحات 

رئي�س الوزراء خالل موؤمتر �سحفي مع رئي�س الوزراء الربيطاين 

ديفيد كامريون. وقال »نحن منفتحون للغاية على اأي ا�ستثمار يف 

ح�س�سا  قطر  ومتتلك  ال�ستثمارات«.  بع�س  وناق�سنا  بريطانيا 

يف �سركات مثل جيه. �سين�سربي للتجزئة وبنك باركليز وبور�سه 

ملانية ل�سناعة ال�سيارات من خالل جهاز قطر لال�ستثمار وهو  الأ

القطري  الوزراء  رئي�س  وي�سغل  للبالد.  ال�سيادية  الرثوة  �سندوق 

�سابق من  اأي�سا من�سب رئي�س جهاز قطر لال�ستثمار. ويف وقت 

قطر  جلهاز  تابعة  وحــدة  وهي  القاب�سة  قطر  ا�ستثمرت  ال�سهر 

لال�ستثمار يف �سندات راأ�سمال احتياطي قابلة للتحويل اإىل اأ�سهم 

ببنك كريدي �سوي�س.

اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين 
األردنيين واللجنة الوطنية 
للمقاولين في السعودية

ردنيني اتفاقية التعاون املوقعة موؤخًرا يف  اأقر جمل�س نقابة املقاولني الأ

جدة مع اللجنة الوطنية للمقاولني يف جمل�س الغرف ال�سعودية.

مع  التوا�سل  اإطــار  يف  ياأتي  التفاقية  توقيع  اأن  ر�سمي  بيان  يف  وجــاء 

ن�ساءات ولتفعيل عمل احتاد  الهيئات العربية والدولية امل�سرفة على قطاع الإ

املقاولني العرب وحتقيق التكامل بني اأع�ساء الحتاد.

العمل  اأن�سطة  لتنمية  الــالزمــة  اجلــهــود  ــذل  ب على  الــطــرفــان  واتــفــق 

وتبادل اخلربات  التدريب  والتعاون يف جمال  ن�ساءات  الإ امل�سرتك يف جمال 

على  الطــالع  فريق  لكل  يتيح  ومبا  الالزمة  الت�سهيالت  وتقدمي  واملعلومات 

املعامالت  جمــال  يف  والــتــعــاون  البلدين  يف  املطروحة  الدولية  الــعــطــاءات 

والتعاقدات ال�ستثمارية واملالية التي ميكن تطبيقها يف جمال عقود املقاولت 

اأو تي( ويف تبادل  اأو( وعقود البناء والت�سغيل )بي  اأو  وعقود المتالك )بي 

اأن  الدرا�سات املتعلقة بهذه امل�ساريع والتجهيزات املطلوبة لها والتفاق على 

�س�س العامة التي حتقق  تكون هذه املذكرة تفاهًما م�سرتًكا بني الطرفني لالأ

غر�س التعاون بينهما وتخ�سع للدرا�سة التف�سيلية من قبل الطرفني للو�سول 

نظمة والقوانني  لتفاق يحقق م�سالح كل طرف ب�سكل عادل ومبا يتوافق مع الأ

املعمول بها يف كال البلدين ال�سقيقني.
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أخبار - عالمية

غريت وكالة الت�سنيف الئتماين موديز، من 

ايه2«  »ايه  اليابان  لت�سنيف  امل�ستقبلية  النظرة 

من م�ستقر اإىل �سلبي.

ل  قد  اليابانية  احلكومة  اإن  موديز  وقالت 

العام  الدين  مع  للتعامل  كافية  باإجراءات  تقوم 

املتزايد للبالد.

بيان  يف  العاملية  الت�سنيف  وكالة  واأو�سحت 

لها اأن هذا القرار جاء نتيجة للمخاوف املتزايدة 

ل  قد  واملالية  القت�سادية  ال�سيا�سات  اأن  من 

يثبت اأنها قوية ب�سكل كاف لتحقيق هدف خف�س 

يف  املتوا�سل  الرتفاع  واحتواء  احلكومي  العجز 

م�ستويات  من  اأعلى  بالفعل  جاء  والــذي  الدين، 

اقت�سادات متقدمة اأخرى.

موديز تخفض 
التصنيف 

االئتماني لليابان

بي�س  الأ البيت  حذر 

مـــــن الخـــــــتـــــــاللت يف 

قائاًل  العاملي  القت�ساد 

على  �سغوًطا  ت�سع  اإنها 

الراأ�سمالية  التدفقات 

واأ�سعار ال�سرف.

ورحـــــــب الــتــقــريــر 

القــتــ�ــســادي الــرئــا�ــســي 

اإىل  بـــعـــودة  مـــريـــكـــي  الأ

ـــــدول الــتــي  ــنــمــو يف ال ال

زمة املالية العاملية يف 2008-2009. تاأثرت بالأ

القت�ساد  تعايف  على  مر  الأ يقت�سر  األ  يتعني  »لكن  �سنوًيا  ي�سدر  الذي  التقرير  وقال 

زمة الذي كان يعتمد  العاملي بل يتعني اأي�سا اأن يبتعد عن منوذج النمو الذي كان عليه قبل الأ

ب�سكل مبالغ فيه على ال�ستهالك يف الوليات املتحدة«.

واأقر اأن امل�ستويات املرتفعة للبطالة وعجز امليزانية يف الكثري من الدول املتقدمة ت�سكل 

حتدًيا للنمو القت�سادي العاملي. وعد التقرير تزايد الت�سخم م�سدر قلق يف القت�سادات 

ال�ساعدة ال�سريعة النمو مبا يف ذلك ال�سني.

كرب  واأ�ساف اأن التناق�س بني القت�سادات ال�ساعدة ال�سريعة النمو والقت�سادات الأ

حجًما التي ت�سجل منًوا اأبطاأ ي�سع �سغوًطا على اأ�سعار ال�سرف والتدفقات الراأ�سمالية.

مريكي اإمكانات هائلة للنمو دون اإثارة موجة جديدة  و�سجل التقرير لدى القت�ساد الأ

من الت�سخم.

البيت األبيض يحذر من االختالالت 
في االقتصاد العالمي

أوروبا تسعى إلقامة سوق زراعية مشتركة في شمال 
إفريقيا لمواجهة تقلبات األسعار

الحتاد  اإن  وروبــي  الأ الحتاد  الداخلية يف  �سواق  الأ مفو�س  قال 

اإقامة �سوق زراعية م�سرتكة  اإفريقيا على  يريد م�ساعدة دول �سمال 

ملواجهة التقلبات ال�سديدة يف اأ�سعار الغذاء بعد اأن تهداأ ال�سطرابات 

يف املنطقة.

ال�سنوي  الزراعي  املعر�س  زيارته  خالل  بارنييه  مي�سيل  وقــال 

يف  الجتماعية  امل�سكالت  �سلب  يف  هي  التقلبات  هذه  اإن  باري�س  يف 

التي  احل�سيفة  غري  القت�سادية  ال�سيا�سات  ب�سبب  ون�ساأت  املنطقة 

نتاج املحلي. جتعل التجارة احلرة اأولوية فوق الإ

واأ�ساف بارنييه خالل موؤمتر �سحفي »هناك العديد من املناطق 

التي ينبغي اأن تكون لها �سيا�سة زراعية م�سرتكة لكن اأول مكان ينبغي 

خرى من البحر املتو�سط«. اأن ن�سجع فيه ذلك هو ال�سفة الأ
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خادم الحرمين 
الشريفين يطلق 

قرارات تنموية 
تفوق قيمتها 
100 مليار ريال

تغطية خاصة
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امللكي رقم  مر  الأ املادة )ثانًيا( من  »بعد الطالع على  كالتايل:  امللكية  وامر  الأ وجاءت 

�سا�سي للحكم التي تق�سي باأن  )اأ/90( وتاريخ 1412/8/27 ال�سادر باملوافقة على النظام الأ

وامر والقرارات مبا يتفق مع النظام«، فقد اأمرنا مبا هو اآت: نظمة والأ تعدل الأ

اأوًل: اإقرار لئحة مب�سمى )لئحة احلقوق واملزايا املالية( تت�سمن ما يلي:

�سافية جلميع املراتب وحتديد عدد  1- ت�ساف اإىل املادة )2/18( �سروط ملنح العالوة الإ

املوظفني الذين مينحون هذه العالوة ب-)50% من املوظفني الذين متت ترقيتهم يف حم�سر 

الرتقيات للمرتبة العا�سرة فما دون لتكون وفًقا للن�س وال�سروط املرفقة باأمرنا هذا.

داخل  للمنتدب  ي�سرف  الذي   )  1/22  ( باملادة  الــوارد  النقدي  البدل  مقدار  يعاد   -2

وتاريخ   )86( رقم  الــوزراء  جمل�س  قــرار  �سدور  قبل  عليه  كان  ما  اإىل  خارجها  اأو  اململكة 

1408/5/10، وذلك وفًقا للجدول املرفق باأمرنا هذا.

�سايف يف اأيام العمل العادية �ساغلي املراتب 13، 14، 15  3- اأن ي�سمل التكليف بالعمل الإ

التكليف خارج وقت  على للجهاز ووفًقا ل�سوابط  اأن يكون قرار تكليفهم من الرئي�س الأ على 

الدوام الر�سمي، وتعديل ن�س املادة املتعلقة بذلك ليكون وفًقا للن�س املرفق باأمرنا هذا.

�سايف  4- يعاد مقدار املكافاأة الواردة باملادة )3/26( التي ت�سرف مقابل العمل الإ

وتاريخ   )101( رقــم  الـــوزراء  جمل�س  قــرار  �سدور  قبل  عليه  كانت  التي  مقدارها  اإىل 

1405/6/24 لتكون 50% بدًل من 25% وتعديل ن�س املادة املتعلقة بذلك ليكون وفًقا للن�س 

املرفق باأمرنا هذا.

الرياض: تداول
ما اإن عاد خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه 

ر�س الوطن �صاملًا معاًفا ال�صهر املا�صي، اإل وقد اأطلق مع قدومه �صل�صلة  اهلل لأ

القت�صادي  الرخاء  دعم  �صاأنها  التي من  التنموية واحليوية  القرارات  من 

واملعي�صي للمواطنني.

5- يعدل مقدار التعوي�س الوارد باملادة )1/27( 

�سابة بعجز  الذي مينح للموظف يف حالة الوفاة اأو الإ

كانت  اإذا  قطعية  ب�سورة  العمل  عن  متنعه  عاهة  اأو 

الوفاة اأو العجز نا�سئة ب�سبب العمل من 60 األف ريال 

األف ريال، ويعدل ن�س املادة املتعلقة بذلك   100 اإىل 

ليكون وفًقا للن�س املرفق باأمرنا هذا.

ــدل النــتــقــال الـــوارد بــاملــادة  6- يــعــدل مــقــدار ب

)2/27( ليكون وفًقا للن�س املرفق باأمرنا هذا.

الــوارد  العدوى  اأو  ال�سرر  بدل  مقدار  يعدل   -7

اأن  على  �سهرًيا  رياًل   750 لي�سبح   )13/27( باملادة 

حتدد م�سميات الوظائف امل�سمولة بهذا البدل و�سروط 

املالية،  ووزارة  املدنية  اخلدمة  وزارة  قبل  من  �سرفه 

للن�س  وفًقا  ليكون  بذلك  املتعلقة  املــادة  ن�س  ويعدل 

املرفق باأمرنا هذا.

ــــوارد بــاملــادة  8- يــعــدل مــقــدار بـــدل اخلــطــر ال

حتدد  اأن  على  �سهرًيا  ريــال   600 لي�سبح   )14/27(

�سرفه  و�سروط  البدل  هذا  من  امل�ستفيدة  الوظائف 

ويعدل  املالية،  ووزارة  املدنية  اخلدمة  وزارة  قبل  من 

املرفق  للن�س  وفًقا  ليكون  بذلك  املتعلقة  املــادة  ن�س 

باأمرنا هذا.

الــواردة  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  مقدار  يعدل   -9

اأ�سهر للحالت  باملادة )27/19( لي�سبح رواتب �ستة 

التقاعد  اأمــا من يحال على  املــادة،  الـــواردة يف هــذه 

املادة  ويعدل ن�س  اأ�سهر،   4 راتب  له  املبكر في�سرف 
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املرفق  للن�س  وفــًقــا  ليكون  بذلك  املتعلقة 

باأمرنا هذا.

النائية  املناطق  بدل  مقدار  يعدل   -10

يتجاوز  ل  بحيث   )20/27( باملادة  الــواردة 

ن�س  ويعدل  املرتبة،  مربوط  اأول  من   %20

املادة املتعلقة بذلك ليكون وفًقا للن�س املرفق 

باأمرنا هذا.

11- ت�ساف املواد املرفق ن�سها باأمرنا 

والعالوات  بالرواتب  املتعلقة  املواد  اإىل  هذا 

واملكافاآت والتعوي�سات.

ثانًيا: ت�سع وزارة اخلدمة املدنية املواد 

املــواد  وكــذلــك  تعديل  عليها  يــطــراأ  مل  التي 

حكام امل�سافة �سواء بقرارات من  املعدلة والأ

جمل�س الوزراء اأو من جمل�س اخلدمة املدنية 

اإليها  امل�سار  الالئحة  يف  �سامية  بــاأوامــر  اأو 

وترتيبها  املواد  ترقيم  ويعاد  هذا،  اأمرنا  يف 

ح�سب ارتباطها ببع�سها.

ثالًثا: ي�سري على الع�سكريني ما ينطبق 

الوارد  اأعاله  )اأوًل(  الفقرات يف  عليهم من 

ال�سباط  خدمة  نظامي  �سمن  ن�سو�س  لها 

فراد ولوائحهما التنفيذية، ويتخذ جمل�س  والأ

اخلدمة الع�سكرية الرتتيبات الالزمة لتعديل 

ما يلزم من تلك الن�سو�س يف �سوئه.

مر  وفيما يلي ن�س الالئحة التي اأقرها الأ

اإقرار لئحة مب�سمى )لئحة  اأ/28  امللكي رقم 

احلقوق واملزايا املالية( تت�سمن ما يلي:

 )2/18( ــــــادة  امل اإىل  تــ�ــســاف   -1

ــة جلميع  ــافــي �ــس �ــســروط ملــنــح الـــعـــالوة الإ

املـــراتـــب وحتـــديـــد عـــدد املــوظــفــني الــذيــن 

مــن  ب-%50  الــــعــــالوة  هـــــذه  ميـــنـــحـــون 

ن�سها  لي�سبح  دون  فما  العا�سرة  للمرتبة  الرتقيات  حم�سر  يف  ترقيتهم  متت  الذين  املوظفني 

اخلدمة  نظام  مــن  )18/ب(  املـــادة  عجز  يف  عليها  املن�سو�س  الــعــالوة  منح  »يــكــون  كالتايل: 

للمرتبتني  ترقيتهم  تتم  مــن  ذلــك  يف  مبــن  يفو�سه  مــن  اأو  املخت�س  الــوزيــر  مــن  بــقــرار  املدنية 

التالية: الــ�ــســروط  تــوفــر  بعد  وذلـــك  داء،  الأ على  اجلــيــد  املــوظــف  ت�سجيع  لغر�س   )15  ،14( 

�سافة ما يلي: اأ - بالن�سبة ملن تتم ترقيتهم للمراتب )11( فما فوق في�سرتط ملنح العالوة الإ

داء الوظيفي على تقدير بدرجة ل تقل عن )ممتاز(  1- اأن يكون املوظف حا�ساًل يف تقومي الأ

خري قبل منحه العالوة. يف العام الأ

2- اأن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مبا�سرة.

3- األ متنح ملن يرقى ا�ستثناء من بع�س قواعد و�سروط الرتقية اإل اإذا ن�س على منحه العالوة 

�سافية يف قرار الرتقية ال�ستثنائية. الإ

�سافة  ب- بالن�سبة ملن تتم ترقيتهم اإىل مراتب من العا�سرة فما دون ي�سرتط ملنح العالوة الإ

ما يلي:

تقل عن )جيد  ل  بدرجة  تقدير  الوظيفي على  داء  الأ تقومي  املوظف حا�ساًل يف  يكون  اأن   -1

خري قبل منحه العالوة. جًدا( يف العام الأ

2- اأن يكون املوظف املرقى قد اأم�سى مدة ل تقل عن اأربع �سنوات يف املرتبة التي ي�سغلها.

3- األ يزيد عدد املوظفني الذين مينحون هذه العالوة عن خم�سني باملئة )50%( من املوظفني 

الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة يف كل حم�سر ترقيات 

ح�سب مواعيد الرتقية املتفق عليها فاإذا كان العدد 

واحًدا جاز اأن متنح له.

4- األ يكون قد ح�سم من راتب املوظف لغيابه 

خالل  تاأديبًيا  عوقب  اأو  اأكــرث  اأو  اأيــام  خم�سة  مــدة 

ال�سنتني ال�سابقتني للرتقية.

باملادة  ــوارد  ال النقدي  البدل  مقدار  يعاد   -2

اأو  اململكة  داخل  للمنتدب  ي�سرف  الذي   )1/22(

قرار جمل�س  �سدور  قبل  عليه  كان  ما  اإىل  خارجها 

لي�سبح  1408/5/10هـ  وتاريخ  الوزراء رقم )86( 

ن�س املادة كما يلي: 

للموظف  ي�سرف  الــذي  النقدي  البدل  يحدد 

يف  للمرتبة  وفًقا  خارجها  اأو  اململكة  داخل  املنتدب 

الداخل واخلارج ووفًقا لت�سنيف الدول ح�سب فئات 

بدل التمثيل الدبلوما�سي.

3- تعدل عبارة )اجلهات املماثلة( الواردة يف 

املادة )1/26( لت�سبح )اجلهات التي يحددها جمل�س 
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�سايف  اخلدمة املدنية( واأن ي�سمل التكليف بالعمل الإ

يف اأيام العمل العادية �ساغلي املراتب )15،14،13( 

على  الأ الرئي�س  من  تكليفهم  قــرار  يكون  اأن  على 

الدوام  التكليف خارج وقت  ل�سوابط  ووفًقا  للجهاز 

الر�سمي، لي�سبح ن�س املادة كما يلي: )يراعى قبل 

الدوام الر�سمي جلميع  التكليف بالعمل خارج وقت 

املراتب ما يلي:

اأ- اأن ل �سبيل لإجناز العمل اأثناء وقت الدوام.

اأن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام  ب - 

ا�ستثنائي  بعمل  القيام  اأو  �ساغرة  وظيفة  بواجبات 

من  اإهمال  اأو  ق�سور  نتيجة  ولي�س  ر�سمية  مهمة  اأو 

املوظف.

ج- اأن ي�سدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت 

للمراتب  بالن�سبة  العادية  يام  لالأ الر�سمي  الــدوام 

)13،14،15( من الوزير املخت�س اأو من يف حكمه.

عياد فيجوز  �سبوعية والأ يام العطل الأ وبالن�سبة لأ

التكليف بالعمل فيها ل�ساغلي جميع املراتب مع مراعاة 

التالية: اجلهات  يف  وذلــك  الــذكــر،  �سالفة   ال�سروط 

وامل�ست�سفيات  ــئ  واملــوان واملــطــارات  احلـــدود  مــراكــز 

املعلومات  وتقنية  والت�سالت  والتلفزيون  ذاعـــة  والإ

مارات والدواوين امللكية ومكاتب الوزراء وغري ذلك  والإ

من اجلهات التي يحددها جمل�س اخلدمة املدنية(.

باملادة )3/26(  الواردة  املكافاأة  يعاد مقدار   -4

�سايف اإىل مقدارها الذي  التي ت�سرف مقابل العمل الإ

كانت عليه قبل �سدور قرار جمل�س الوزراء رقم )101( 

وتاريخ 1405/6/24 لتكون 50% بدًل من 25% لي�سبح 

العمل  عن  مكافاأة  ل�سرف  »ي�سرتط  يلي:  كما  ن�سها 

�سايف - �سدور قرار من الوزير املخت�س يبني طبيعة  الإ

العمل املكلف به وعدد ال�ساعات املقررة لإجنازه، على 

عن  الــواحــد  اليوم  يف  للموظف  ي�سرف  ما  يزيد  األ 

ن�سف الراتب اليومي... اإىل اآخر املادة(.

5- يعدل مقدار التعوي�س الوارد باملادة )1/27( 

�سابة بعجز  الذي مينح للموظف يف حالة الوفاة اأو الإ

اإذا كانت  اأو عاهة متنعه عن العمل ب�سورة قطعية 

األف   60 من  العمل  ب�سبب  نا�سئة  العجز  اأو  الوفاة 

يلي: كما  ن�سها  لي�سبح  ريال،  األف   100 اإىل   ريال 

�سافة بعجز اأو عاهة ملنعه  مينح املوظف يف حالة الإ

الوفاة  اأو لورثته يف حالة  العمل ب�سورة قطعية  عن 

العمل  ب�سبب  نا�سئني  العجز  اأو  الــوفــاة  كانت  اإذا 

ا مقداره 100 األف ريال. تعوي�سً

عاهة  اأو  جزئي  بعجز  ي�ساب  ملــن  وي�سرف 

اإذا وقعا ب�سبب  اأداء علمه  م�ستدمية ل مينعانه من 

الذي  العجز  ن�سبة  اأ�سا�س  يقدر على  تعوي�س  العمل 

اأ�سابه مقدًرا على اأ�سا�س التعوي�س امل�سار اإليه.

اجلزئي  اأو  الكامل  العجز  ن�سبة  تقرير  ويكون 

من الهيئة الطبية املخت�سة.

باملادة  الــوارد  النتقال  بــدل  مقدار  يعدل   -6

»ي�سرف  يلي:  كما  ــادة  امل ن�س  لي�سبح   )2/27(

التالية:  الفئات  وفق  �سهري  انتقال  بدل  للموظف 

 700 اخلام�سة،  اإىل  وىل  الأ من  للمراتب  ريال   500

ريال للمراتب من ال�ساد�سة اإىل العا�سرة، 900 ريال 

ع�سرة،  الثالثة  اإىل  ع�سرة  احلــاديــة  من  للمراتب 

1200 ريال للمرتبة الرابعة ع�سرة.

بالعمل  واملكلف  املنتدب  للموظف  وي�سرف 

�سايف يف غري اأوقات الدوام الر�سمي عن كل يوم  الإ

من اأيام تكليفه اأو انتدابه بدل انتقال اإ�سايف يعادل 

ن�سبة )30/1( من بدل النتقال ال�سهري املخ�س�س 

ملرتبته اإىل اآخر املادة.

الوارد  العدوى  اأو  ال�سرر  7- يعدل مقدار بدل 

على  �سهرًيا  ريــاًل   750 لي�سبح   )13/27( باملادة 

البدل  بهذا  امل�سمولة  الوظائف  م�سميات  حتدد  اأن 

و�سروط �سرفه من قبل وزارة اخلدمة املدنية ووزارة 

املالية، لي�سبح ن�سها كما يلي: )ي�سرف بدل �سرر 

اأو عدوى كل �سهر مقداره 750 رياًل للموظفني الذين 

يتعر�سون بحكم عملهم وب�سورة مبا�سرة لل�سرر اأو 

بهذا  امل�سمولة  الوظائف  م�سميات  وحتدد  العدوى، 

البدل و�سروط �سرفه من قبل وزارة اخلدمة املدنية 

بال�سرتاك مع وزارة املالية(.

باملادة  ـــوارد  ال اخلطر  بــدل  مــقــدار  يعدل   -8

)14/27( لي�سبح 600 ريال �سهرًيا على اأن حتدد 

الوظائف امل�ستفيدة من هذا البدل و�سروط �سرفه 

من قبل وزارة اخلدمة املدنية ووزارة املالية، لي�سبح 

ن�سها كما يلي: )ي�سرف بدل خطر كل �سهر مقداره 

600 ريال للموظفني الذين تقت�سي طبيعة اأعمالهم 

التعر�س للخطر، وحتدد م�سميات الوظائف امل�سمولة 

وزارة اخلدمة  البدل و�سروط �سرفه من قبل  بهذا 

املدنية بال�سرتاك مع وزارة املالية(.

9- يعدل مقدار مكافاأة نهاية اخلدمة الواردة 

باملادة )19/27( لي�سبح رواتب �ستة اأ�سهر للحالت 

اأما من يحال على التقاعد  الــواردة يف هذه املــادة، 
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املبكر في�سرف له راتب 4 اأ�سهر، لي�سبح ن�س املادة 

كما يلي: )ي�سرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد 

تعادل  خدمة«  نهاية  »مكافاأة  الالئحة  هــذه  نفاذ 

تية: رواتب �ستة اأ�سهر يف احلالت الآ

من   )16( املــادة  مبوجب  اخلدمة  مع  التن�سيق   -

لئحة انتهاء اخلدمة.

حالة على التقاعد ب�سبب العجز عن العمل. - الإ

حالة على التقاعد ب�سبب بلوغ ال�سن النظامية. - الإ

- الوفاة.

وت�سرف »مكافاأة نهاية خدمة« تعادل رواتب 

التقاعد  على  يحال  الــذي  للموظف  اأ�سهر  اأربعة 

املبكر.

ومكافاأة  املــكــافــاأة  هــذه  بــني  يجمع  األ  على 

التي  خا�سة  بلوائح  امل�سمولة  الوظيفية  الفئات 

التنفيذية  لوائحه  املدنية  اخلدمة  نظام  يعترب 

جزًءا مكماًل لها(.

الــنــائــيــة  ــاطــق  ــن امل بـــدل  يــعــدل مـــقـــدار   -10

 %20 يتجاوز  ل  بحيث   )20/27( بــاملــادة  ـــوارد  ال

يلي: كما  ن�سها  لي�سبح  املرتبة،  مربوط  اأول   من 

ثابتة  وظائف  على  املعينني  املوظفني  منح  )يجوز 

مقداره  يتجاوز  ل  �سهرًيا  بــدًل  النائية  املناطق  يف 

البدلت  وتتوىل جلنة  املرتبة  مربوط  اأول  من   %20

لها  ممثل  مــن  املدنية  اخلــدمــة  وزارة  يف  امل�سكلة 

وممثل لكل من وزارة املالية واجلهة ذات العالقة - 

حتديد املناطق امل�سمولة بهذا البدل ومقدار البدل 

ملجل�س  التو�سيات  ورفع  منحه  و�سروط  منطقة  لكل 

اخلدمة املدنية(.

املتعلقة  املــواد  اإىل  التالية  املــواد  ت�ساف   -11

بالرواتب والعالوات واملكافاآت والتعوي�سات وهي:

غيابني  بني  �سبوعية  الأ العطل  وقعت  اإذا   - اأ 

بدون عذر م�سروع فاإن املوظف ل ي�ستحق راتًبا عن 

مدة الغياب مبا يف ذلك راتب تلك العطل.

ب - حتل املواد الــواردة يف هذه الالئحة حمل 

جميع القواعد املقررة يف هذا ال�ساأن.

القرى،  اأم  تقومي  وفــق  التواريخ  حتت�سب   - ج 

ويعترب ال�سهر يف تنفيذ اأحكام اأنظمة اخلدمة املدنية 

ثالثني يوًما اإل اإذا ن�س على خالف ذلك.

اخلريجون املعدون للتدري�س

اأعــــداد خريجي  ــد  ــزاي ت هــمــيــة  ا�ــســتــ�ــســعــاًرا لأ

اجلامعات املعدين للتدري�س، من اأبنائنا وبناتنا، يف 

ظل حمدودية فر�س العمل احلكومي، لهو اأمر مدعاة 

عاتقنا،  على  امللقاة  مانة  الأ منطلق  من  لالهتمام 

منا  ا  وحر�سً اهتماماتنا،  من  كرب  الأ الن�سيب  ولها 

ب�سكل  امل�سكلة  هذه  حلل  تــوؤدي  و�سائل  عن  للبحث 

بنائنا وبناتنا ما ي�سبون اإليه، ولذلك  فاعل ويحقق لأ

اأمرنا مبا هو اآت:

ال�سمو  �ساحب  مــن  عليا  جلنة  ت�سكيل  اأوًل: 

وزير  الــوزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  امللكي 

والتعليم،  الرتبية  وزيــر  ال�سمو  و�ساحب  الداخلية 

ورئي�س الديوان امللكي، ووزير املالية، ووزير العمل، 

ووزير اخلدمة املدنية، ووزير التعليم العايل، ووزير 

الجتماعية،  ال�سوؤون  ووزير  والتخطيط،  القت�ساد 

من  املخت�سني  مــن  تـــراه  مبــن  ال�ستعانة  وللجنة 

الداخل واخلارج، وذلك لدرا�سة هذا املو�سوع ب�سكل 

عاجل ل تتجاوز مدته اأربعة اأ�سهر من تاريخه، وو�سع 

حلول عملية و�سريعة منا�سبة يف القطاعني احلكومي 

واخلا�س لهم، والرفع لنا عن ذلك اأوًل باأول.

اإعانة ال�شباب

اأبناوؤنا  منها  يعاين  التي  البطالة  م�سكلة  اإن 

كرب من اهتمامنا، وحيث اإن  وبناتنا تاأخذ احليز الأ

من  ما  نوًعا  متكن  الب�سرية  املــوارد  تنمية  �سندوق 

اأن  نرى  لذا  ال�سباب،  لتوظيف  قوًيا  رافًدا  يكون  اأن 

اإعانة  قــرار  لإ املالية  مــوارده  من  جزء  توظيف  يتم 

مالية موؤقتة لل�سباب الباحث عن العمل يف اإطار حل 

وتوفري هذا  املرحلة،  للتطبيق يف هذه  وقابل  عاجل 

الدعم من احتياطي �سندوق تنمية املوارد الب�سرية 

خاللها  يتم  واحــًدا  عاًما  تتجاوز  ل  مبدئية  لفرتة 

بهدف  الجتماعية  التاأمينات  نظام  نطاق  درا�سة 

ومما  الــوافــدة  مــن  بــدًل  الوطنية  العمالة  اإحـــالل 

من  الجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�س�سة  ميكن 

العاطلني  للمواطنني  التعاوين  للتاأمني  و�سع برنامج 

با�ستخدام  العمل  عن  الباحثني  ودعــم  العمل،  عن 

وىل حلزمة من  الأ الباكورة  لتكون  الذاتية  مواردها 

احلوافز والتنظيمات التي �ستدعم برنامج ال�سعودة، 

ولتحقيق ذلك، اأمرنا مبا هو اآت:

عاجلة  متكاملة  درا�سة  العمل  وزارة  تعد  اأوًل: 

اأق�ساها  مــدة  يف  الربناجمني  هذين  تفعيل  حــول 

اأ�سهر من تاريخه، ومن ثم حتال اإىل اللجنة  ثالثة 

لدرا�ستها  عــلــى  الأ القت�سادي  باملجل�س  الدائمة 

بالتو�سيات  والرفع  اأ�سهر،  اأربعة  اأق�ساها  مدة  يف 

للتوجيه حيالها، وعلى رئي�س الديوان امللكي متابعة 

ذلك، والرفع لنا اأول باأول.

رفع امل�شتوى املعي�شي للمواطنني

التنمية  �سندوق  اأق�ساط  من  املتوفني  اإعــفــاء   •
ــة  اأي دون  والدخـــــار  الت�سليف  وبــنــك  الــعــقــاري 

�سروط.

العقارية  �سندوق  من  املقرت�سني  جميع  •اإعفاء 
غرا�س ال�سكنية اخلا�سة ومن البنك الت�سليف  لالأ

غرا�س الجتماعية من ق�سطني ملدة  اخلا�سة لالأ

عامني.

بال�سوابط  الــعــام  احلـــق  �سجناء  عــن  الــعــفــو   •
املحددة.

وفق  مالية  بحقوق  املطالبني  عــن  الت�سديد   •
ال�سوابط.

مرتتبة  بديات  املطالبني  ال�سجناء  عن  •الت�سديد 
على حوادث ال�سري.

تغطية خاصة
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 40 اإ�سايف  مببلغ  العقارية  التنمية  �سندوق  • دعم 
مليار ريال.

• رفع راأ�س مال البنك ال�سعودي للت�سليف والدخار 
بـ20 مليار ريال.

مليار  بـ15  �سكان  لالإ العامة  الهيئة  ميزانية  •دعم 
ريال.

التي  �سرة  الأ اأفراد  زيادة عدد  لدعم  ريال  • مليار 
ي�سملها ال�سمان من 8 اإىل 15 فرًدا.

الجتماعي  ل�سمان  امل�ساندة  الــربامــج  تفعيل   •
لهذا  ريــــال  مــلــيــون  و500  مــلــيــار  ــــ3  ب ودعــمــهــا 

الغر�س.

• دعم تو�سيع خدمات الرعاية والتنمية الجتماعية 
بـ200 مليون ريال.

لت�سبح  اخلريية  اجلمعيات  خم�س�س  ــادة  زي  •
�سنوًيا 450 مليون ريال �سنوًيا.

100 مليون ريال  التعاونية مببلغ  • دعم اجلمعيات 
�سنوًيا.

املهنية  اجلــمــعــيــات  لــكــافــة  ـــال  ري مــاليــني   10  •
املتخ�س�سة املرخ�س لها لكل جمعية.

يف  املحتاجني  للطلبة  امل�ساندة  الربامج  دعــم   •
ــال  ري مــلــيــون  بـــــ476  والــتــعــلــيــم،  الــرتبــيــة  وزارة 

�سنوًيا.

• تخ�سي�س ن�سبة من مقاعد القبول يف اجلامعات 
�سر املحتاجة. بناء الأ لأ

اإقامة م�سروعي المتياز  •100 مليون �سنوًيا لدعم 
ال�سندوق  يف  ال�سعودي  املحرتف  وبيت  التجاري 

اخلريي الوطني.

•�سم كافة الطلبة والطالبات الذين يدر�سون خارج اململكة على ح�سابهم اخلا�س اإىل برنامج 
خادم احلرمني ال�سريفني لالبتعاث اخلارجي وفق �سروط و�سوابط الربنامج.

�سا�سي يف مدة اأق�ساها ثالثة اأ�سهر من تاريخه "• تثبيت بدل غالء املعي�سة ومقداره 15% �سمن الراتب الأ
املالية«. واملزايا  احلقوق  »لئحة  لئحة  • اإقرار 

عدد  وحتديد  املراتب  جلميع  �سافية  الإ العالوة  ملنح  �سروط   )2/18( املادة  اإىل  ت�ساف   •
حم�سر  يف  ترقيتهم  متت  الذين  املوظفني  من  بـــ%50  العالوة  هذه  مينحون  الذين  املوظفني 

الرتقيات للمراتب العا�سرة فما دون.

اأو  اململكة  داخل  للمنتدب  ي�سرف  الذي   )1/22( باملادة  الوارد  النقدي  البدل  مقدار  • يعاد 
خارجها.

.)3/26( باملادة  الواردة  �سايف  الإ العمل  مقابل  مكافاأة   %  50•
قطعية  ب�سورة  العمل  عن  متنعه  عاهة  اأو  بعجز  �سابة  الإ اأو  الوفاة  حالة  يف  للموظف  • مينح 

اإذا كانت الوفاة اأو العجز نا�سئة ب�سبب العمل من 60 األف اإىل 100 األف ريال.

العدوى. اأو  ال�سرر  بدل  �سهرًيا  رياًل   750•
.)14/27( باملادة  الوارد  اخلطر  بدل  �سهرًيا  ريال   600•

6 اأ�سهر للحالت  •يعدل مقدار مكافاأة نهاية اخلدمة الواردة باملادة )27/19( لي�سبح رواتب 
الواردة يف املادة، اأما التقاعد املبكر في�سرف له راتب 4 اأ�سهر.

.)20/27( باملادة  الواردة  النائية  املناطق  بدل  املرتبة  مربوط  اأول  من   %20 يتجاوز  • ل 
احلرمني  خلادم  اخلا�سة  وال�سكرتارية  امللكي  )الديوان  من  كل  يف  وظيفة   1200 اإحداث   •
والدعــاء  التحقيق  لهيئة   - والتحقيق  الرقابة  هيئة   - العامة  املراقبة  ديــوان   - ال�سريفني 

العام(.

باململكة. دبية  الأ ندية  الأ من  ناد  لكل  ريال  ماليني   10 •
اأندية الدوري املمتاز، و5 ماليني ريال  بـ10 ماليني ريال لكل ناد من  ندية الريا�سية  •دعم لالأ

ندية الريا�سية امل�سجلة ر�سمًيا. وىل، ومليوين ريال لبقية الأ لكل ناد من اأندية الدرجة الأ

املوارد  تنمية  �سندوق  احتياطي  من  العمل  عن  الباحث  لل�سباب  موؤقتة  مالية  اإعانة  اإقرار   •
الب�سرية ملدة عام.

الوافدة. من  بدًل  الوطنية  العمالة  • اإحالل 
العمل. عن  العاطلني  للمواطنني  التعاوين  للتاأمني  برنامج  • و�سع 
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أسواق األوراق املالية الخليجية

الشفافية.. مفتاح 
اإلصالح والتطوير

حتظى أسواق األوراق املالية اخلليجية بأهمية كبرى يف ضوء التطورات 
وسعي  العاملي،  االقتصاد  يشهدها  التي  املتسارعة  االقتصادية  واملتغيرات 
بعض الكيانات االقتصادية اخلليجية للتحول إلى مراكز مالية ومصرفية 

إقليمية، كالبحرين ودبي. 
ي���وض���ح د.ع����ب����دال����ق����ادر غ��ال��ب 
مبملكة  ال���ق���ان���ون���ي  امل��س��ت��ش��ار 
البحرين يف دراسة متخصصة 
ع�����دة ش������روط أس���اس���ي���ة ي��ج��ب 
األوراق  أس��������واق  يف  ت���وف���ره���ا 
امل����ال����ي����ة اخل���ل���ي���ج���ي���ة ل��ق��ي��ام 
سوق مالية فاعلة وناجحة، 
فضلًا عن متيزها بالكفاءة 

والفعالية.

توفير خدمات إدارة المحافظ 
يساهم في خلق قنوات إضافية 

الستثمار المدخرات 

الوعي لدى الشركات واألفراد 
يعزز دور السوق ويدفعه للقيام 

بالدور المنشود منه
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تطبيق  م��دى  ومتابعة  املالية،  وراق  الأ وبيع  �شراء 

جراءات التداول، وتدقيق العقود املربمة  الو�شطاء لإ

وت�شجيلها واإر�شالها اإىل ال�شركات امل�شاهمة. 

دارة  الإ هذه  به  تقوم  ال��ذي  الثاين  ال��دور  اأم��ا 

توؤدي  حيث   ،)Regulatory( الرقابي  الدور  فهو 

املالية  وراق  الأ ت��داول  على  الرقابة  هيئة  وظيفة 

 Exchange Commission Securities(

عمليات  على  والرقابة  �شراف  بالإ وذل��ك   ،)and
على  يح�شلون  املتعاملني  اأن  من  والتاأكد  التداول 

�شعار.  اأف�شل الأ

املتعاملني  م��ن  ال�����ش��ك��اوى  تلقي  ت��ت��وىل  ك��م��ا 

جراءات الالزمة ب�شاأنها،  والتحقق منها، واتخاذ الإ

املالية  مالءتهم  من  والتاأكد  الو�شطاء  ومراقبة 

بها.  املعمول  والتعليمات  بالقوانني  وال��ت��زام��ه��م 

ال�شركات  بالرقابة على  �شواق  الأ بع�ض هذه  وتقوم 

حتفظ  اأنها  من  التاأكد  اأجل  من  العامة  امل�شاهمة 

ال�شجالت الالزمة للم�شاهمني التي يتم فيها تدوين 

يراها  معلومات  واأي  �شهم  الأ وحتويالت  اأ�شمائهم 

ال�شوق �شرورية. 

املالية  وراق  الأ اأ�شواق  الثانية  املجموعة  وت�شم 

الرقابة،  وهيئة  البور�شة  بدوري  املنوطة  اخلليجية 

م��ع ت��دخ��ل اأق���ل م��ن احل��ك��وم��ة )ك��م��ا ه��و يف دول��ة 

الكويت(، حيث ل يتم الف�شل بني الدور التنفيذي 

يف  �شواق  الأ عن  تختلف  اأنها  اإل  الرقابي،  وال��دور 

وىل فيما يتعلق بدرجة تدخل احلكومة.  املجموعة الأ

وبالرغم من قيام ال�شوق بالدورين مًعا، فاإن م�شاركة 

�شواق يف  احلكومة يف اإدارة ال�شوق تقل عن حالة الأ

وىل، حيث يتم يف املقابل ف�شح املجال  املجموعة الأ

اخلا�ض  القطاع  من  واملتخ�ش�شني  اخل��رباء  اأم��ام 

دارة.  واملتعاملني يف ال�شوق للقيام بدور اأكرب يف الإ

كيفية اإدارة ال�سوق 

الدول  يف  املالية  وراق  الأ اأ�شواق  تق�شيم  ميكن 

امل��ه��ام  ن��اح��ي��ة  م��ن  جم��م��وع��ات   3 اإىل  اخلليجية 

املنوطة بال�شوق والدور الذي ت�شطلع به احلكومة يف 

تنفيذها. 

املالية  وراق  الأ اأ�شواق  وىل  الأ املجموعة  ت�شمل 

اآن  يف  الرقابة  وهيئة  البور�شة  ب��دوري  تقوم  التي 

ويقع  دارة،  الإ يف  للحكومة  مكثف  وج��ود  مع  واح��د 

يف  املالية  وراق  الأ اأ���ش��واق  املجموعة  ه��ذه  �شمن 

غالبية  باأن  �شواق  الأ هذه  وتتميز  وقطر،  البحرين 

بدور  وتقوم  احلكومة  من  اإدارتها  جمال�ض  اأع�شاء 

من   ،)Stock Exchange( التقليدية  البور�شة 

ناحية توفري اخلدمات مبا يف ذلك حتديد اإجراءات 

�شعار ب�شورة م�شتمرة،  التداول ون�شر املعلومات والأ

عمليات  وت�شوية  وتنظيم  مبراقبة  ا  اأي�شً تقوم  كما 
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وراق املالية التي يتم فيها الف�شل بني الدور الرقابي ودور  واملجموعة الثالثة ت�شمل اأ�شواق الأ

على  وتعمل  �شراف  والإ والرقابة  الت�شريع  بدور  املالية  وراق  الأ هيئة  تقوم  اإذ  التقليدية،  البور�شة 

حماية حقوق امل�شتثمرين، بينما يتوىل جمل�ض اإدارة مكون من الو�شطاء واملتعاملني يف ال�شوق اإدارة 

البور�شة ك�شخ�شية اعتبارية تتمتع با�شتقالل اإداري ومايل. 

متطلبات قانونية وت�شريعية

�شا�شية لقيام �شوق اأوراق مالية فاعلة  يعترب توفر بيئة ت�شريعية وقانونية منا�شبة من ال�شروط الأ

وناجحة. 

والقوانني  الت�شريعات  باأنه: جمموعة  ال�شوق  لهذه  والقانوين  الت�شريعي  طار  الإ تعريف  وميكن 

وراق  الأ وت��داول  اإ�شدار  ن�شاط  يف  تتحكم  اأو  توؤثر  اأو  ترتبط  التي  النافذة  والتعليمات  نظمة  والأ

املالية. 

ولوائحه  املالية  وراق  الأ �شوق  وقانون  ال�شركات  قانون  الت�شريعات  ه��ذه  مقدمة  يف  وياأتي 

وراق املالية، والقوانني  التنفيذية، اإ�شافة اإىل قوانني واأنظمة ال�شتثمار وال�شريبة املتعلقة بتداول الأ

وقوانني  كقانون مدققي احل�شابات  ال�شوق  املبا�شر على  والتاأثري غري  ال�شلة  خرى ذات  الأ العامة 

نظمة البنية التحتية  امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية وقوانني ال�شتثمار. وت�شكل كل هذه القوانني والأ

ال�شوق،  عليها  يقوم  التي  والقانونية  الت�شريعية 

التي  وال��ق��رارات  التعليمات  اإليها  ت�شاف  والتي 

والرقابة  �شراف  بالإ املخولة  اجلهات  عن  ت�شدر 

على ال�شوق واإدارته. 

دوران  وال���ق���وان���ني  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  ول���ه���ذه 

دور  وهما  البع�ض،  لبع�شهما  ومكمالن  رئي�شيان 

تنموي  واآخ��ر   )Disciplinary Role( تاأديبي 

اأظهرت  وق��د   .)Developmentary Role(

القوانني  �شياغة  عند  يراعي  اأن  اأهمية  التجارب 

اأحد  يطغي  األ  املالية  وراق  الأ ل�شوق  والت�شريعات 

الهدف  يكون  واأن  خ���ر،  الآ على  ال��دوري��ن  هذين 

اأن  من  انطالًقا  بينهما  ال��ت��وازن  من  ن��وع  اإي��ج��اد 

من  متكينه  م��ع  ال�شوق  تطوير  ه��ي  منها  الغاية 

حتقيق امل�شداقية والعدالة والكفاءة والفعالية. 

اأق�شام الت�شريعات 

التعريفية،  الت�شريعات  اأن��واع:   3 اإىل  تنق�شم 

التحفيزية، والرقابية.

ن�شطة  والأ العنا�شر  وتعرف  حت��دد  وىل  ف���الأ

وراق  الأ ول�شوق  عام،  ب�شكل  املايل  للنظام  املكونة 

اأو  اعتباريني  اأ�شخا�ض  من  خا�ض،  ب�شكل  املالية 

طبيعيني اأو اأدوات واأ�شاليب ومفاهيم م�شتخدمة. 

جراءات  والإ جهة  كل  وم�شوؤوليات  وظائف  وحتدد 

ن�شطة.  التي حتكم عمل وحركة هذه العنا�شر والأ

وت�شجيع  حتفيز  اإىل  فتهدف  التحفيزية،  اأم��ا 

امل�شاركني يف ال�شوق على ممار�شة ن�شاطهم واأعمالهم 

وفق �شلوك بناء ي�شاهم يف تطوير ال�شوق واأن�شطته. 

تعزيز  اإىل  ال��رق��اب��ي��ة  الت�شريعات  وت��ه��دف 

احلماية  وت��اأم��ني  ال�شوق  على  الفعالة  الرقابة 

للمتعاملني وامل�شاركني، كما حتدد الن�شاطات 

والعقوبات  بال�شوق  ت�شر  التي  املخالفة 

هذه  مم��ار���ش��ة  م��ن  املتعاملني  ملنع 

ن�شطة. الأ

ف�شاح واأهميته  الإ

وراق املالية اإىل مو�شوع  تتطرق قوانني اأ�شواق الأ

ف�شاح ومتطلباته و�شروطه، على الرغم من تغطية  الإ

هذا اجلانب يف قانون ال�شركات لدى اأغلب الدول. 

 Full Disclosure التام  ف�شاح  الإ توفر  ويعترب 

وراق  الأ �شوق  التداول يف  لتن�شيط  ال�شروط  اأهم  اأحد 

املتعاملني  ب��ني  الثقة  تعزيز  اإىل  ي���وؤدي  اإذ  امل��ال��ي��ة، 

ميزانيات  مبراقبة  املعنية  اجلهات  قيام  خ��الل  من 

�شراف على البيانات  ال�شركات املدرجة يف ال�شوق، والإ

زالة التالعب ومنع  واملعلومات التي توفرها والتدخل لإ

وتزويد  للم�شاهمني،  �شحيحة  غري  معلومات  اإعطاء 

امل�شتثمر ببيانات ومعلومات كافية ومالئمة يف الوقت 

دراج، وبيان  املنا�شب عن ال�شركات املدرجة اأو قيد الإ

لهذه  �شعرية  حتليالت  وتوفري  املالية،  اأوراقها  اأ�شعار 
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وراق.  الأ

الرئي�شي  امل�شدر  هي  املالية  القوائم  دامت  وما 

من  وامل�شتثمرين  املتعاملني  اأم��ام  املتاحة  للمعلومات 

خارج ال�شركة، فمن ال�شروري احتواوؤها على املعلومات 

الرئي�شية التي تهم جميع املهتمني خارج اإدارة ال�شركة 

ال�شليمة،  ال�شتثمار  ق��رارات  اتخاذ  على  لت�شاعدهم 

على  يرتكز  ال��ذي  ف�����ش��اح  الإ مفهوم  �شلب  ميثل  م��ا 

املعلومات ب�شورة وا�شحة ودقيقة و�شحيحة. 

�شاليب  بالأ وثيًقا  ارتباًطا  ف�شاح  الإ دقة  وترتبط 

املحا�شبية واأ�شاليب التدقيق املتبعة. 

وت���ربز يف ه���ذا ال�����ش��دد اأه��م��ي��ة ات��ب��اع امل��ب��ادئ 

معايري  وكذلك  عاملًيا،  واملقبولة  العامة  املحا�شبية 

معايري  ا�شتخدام  ن  لأ عاملًيا،  مقبولة  عامة  تدقيق 

وبيانات  قوائم  ظهور  اإىل  ي��وؤدي  منا�شبة  غري  تدقيق 

اأن  ك��م��ا  امل�����ش��اه��م��ني،  ح��ق��وق  واق���ع  تعك�ض  ل  م��ال��ي��ة 

ا�شتخدام مبادئ حما�شبية غري موحدة وغري منا�شبة 

لل�شركات قد يوؤثر على واقع الو�شع املايل، عالوة على 

م�شدران  وثمة  ال�شركات.  بني  املقارنة  اإمكانية  عدم 

ف�شاح هما: ال�شوق وال�شركات املدرجة.  اأ�شا�شيان لالإ

وراق املالية اخلليجية، فاإن  وفيما يخ�ض اأ�شواق الأ

معظم قوانينها وقوانني ال�شركات املعمول بها ت�شرتط 

ف�شاح عن  حدوًدا معينة تلتزم مبوجبها ال�شركات بالإ

واملعلومات  امليزانيات  ذلك  يف  مبا  املالية،  البيانات 

�شهم واأداء ال�شركات  خرى التي توؤثر على اأ�شعار الأ الأ

امل��الح��ظ وج��ود  م��ن ذل��ك فمن  وبالرغم  ع�����ش��اء.  الأ

�شواق من حيث طبيعة املعلومات  اختالفات بني هذه الأ

على  املفرو�شة  والعقوبات  اإلزاميتها  ودرجة  ودوريتها 

املخالفني. 

ت�شمنته  ما  على  وبناء  فاإنه  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 

ب�شاأن  اخلليج  دول  يف  املالية  وراق  الأ اأ�شواق  قوانني 

اأهمية  اإىل  خا�ض  بوجه  ���ش��ارة  الإ ميكن  ف�����ش��اح،  الإ

ف�شاح.  املتطلبات التالية ل�شمان درجة مقبولة من الإ

اأ . بالن�شبة لل�شركات 

- التزام جميع ال�شركات املدرجة اأوراقها املالية 

يف ال�شوق بتزويد اإدارة ال�شوق بتقارير عن ن�شاطاتها 

عن  تف�شح  التي  البيانات  مت�شمنة  اأعمالها،  ونتائج 

مراكزها املالية ب�شورة �شحيحة، والتزامها بن�شرها 

التقارير  هذه  طبيعة  وتختلف  اليومية.  ال�شحف  يف 

اخلليج،  دول  يف  املالية  وراق  الأ اأ�شواق  بني  والبيانات 

رباح  الأ وح�شاب  امليزانية  قل  الأ على  تت�شمن  اأنها  اإل 

�شواق ت�شمني  واخل�شائر، يف حني ت�شرتط بع�ض هذه الأ

 .)Cash Flow( ال��ن��ق��دي  ال��ت��دف��ق  ب��ي��ان��ات  قائمة 

لزامية بني مرة واحدة  وترتاوح دورية هذه التقارير الإ

�شواق، ومرتني اأو اأربع مرات يف  يف ال�شنة يف بع�ض الأ

اأ�شواق اأخرى. 

-اإل����زام جميع ال�����ش��رك��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ظ��روًف��ا 

مراكزها  اأو  اأن�شطتها  على  توؤثر  جديدة  اأو  ا�شتثنائية 

الوقت  يف  التطورات  ه��ذه  عن  ال�شوق  باإبالغ  املالية 

باأي  ال�شوق  اإبالغ  ال�شركات  على  يجب  كما  املنا�شب، 

�شارة اإىل اأن القوانني يف  تعديل يف اإدارتها، وجتدر الإ

باإعداد  املعنية  ال�شركة  تقوم  اأن  ت�شرتط  الدول  بع�ض 

تقرير ملخ�ض عن هذه التطورات ون�شره يف ال�شحف 

اليومية.

مالية  اأوراًق��ا  اإ�شدارها  عند  ال�شركات  اإل��زام   -

ومعلومات  بيانات  بتوفري  العام(  )الكتتاب  جديدة 

�شدار(،  الإ )ن�شرة  الغر�ض  لهذا  ن�شرة  وفق  خا�شة 

�شخا�ض  كو�شف للم�شروع وطبيعة عمله والتعريف بالأ

وراق  لالأ وو�شف  فيه  امل�شاهمني  وكبار  عليه  القائمني 

املالية امل�شدرة من حيث العدد وال�شعر وكافة ال�شروط 

اإ�شافة  ال�شتثمار،  مل�شاريع  و�شرح  �شدار  بالإ املتعلقة 

اإىل القوائم املالية لل�شركة. 

املدرجة  ال�شركات  من  يطلب  اأن  لل�شوق  يحق   -

تزويده باأي معلومات اأو بيانات اأو بيانات تف�شيلية اأو 

اإي�شاحية اإ�شافية، وعلى ال�شركات اللتزام بذلك. 

- يجب اأن تكون جميع القوائم املالية وفق �شيغة 

م�شدقة  تكون  واأن  ال�شوق،  قبل  من  ومعتمدة  معينة 

وم��ع��ت��م��دة م��ن م��دق��ق ح�����ش��اب��ات وم��ع��ت��م��دة م��ن قبل 

ال�شوق.

ال�شركات  على  ف�����ش��اح  الإ يقت�شر  األ  يجب   -

املدرجة، بل ي�شمل �شركات الو�شاطة واخلدمات املالية 

وراق املالية.  التي تتعامل بالأ

وج��زاءات  عقوبات  القانون  يت�شمن  اأن  -يجب 

ف�شاح، وخا�شة ب�شاأن تزويد  على من يخالف اأحكام الإ

وراق املالية من  معلومات خاطئة اأو ناق�شة اأو تداول الأ

قبل اأ�شخا�ض اأو جهات م�شتفيدة من معلومات داخلية 

 Insider trading( للعموم  من�شورة  غري  خا�شة 

 .)information
ب . بالن�شبة لل�شوق 

والبيانات  املعلومات  بن�شر  القيام  ال�شوق  على 

واملوؤ�شرات والتحليالت املختلفة ب�شكل دوري وم�شتمر. 

دول  يف  املالية  وراق  الأ اأ�شواق  معظم  اأن  اإىل  وي�شار 

التداول  باأن�شطة  املتعلقة  البيانات  بن�شر  اخلليج تقوم 

اجتاه  حركة  على  واأثرها  اليومية،  �شعار  الأ وتغريات 

�شواق، واأداء القطاعات القت�شادية  موؤ�شرات اأداء الأ

�شبكة  بتزويد  بع�شها  ويقوم  اليومية.  ال�شحف  يف 

املرئية  ع���الم  الإ و�شائل  وبع�ض  للمعلومات  روي���رتز 

كما  �شعار،  الأ وتغريات  بالتداول  اخلا�شة  بالبيانات 

بداأ بع�شها بعر�ض هذه البيانات واملعلومات على �شبكة 

نرتنت.  الإ

�شواق بن�شر تقارير ون�شرات  وكذلك تقوم جميع الأ

اأ�شواقها،  اأن�شطة  عن  و�شنوية  وف�شلية  �شهرية  دورية 

التالية  والقوائم  امليزانيات  بتحليل  بع�شها  يقوم  كما 

خرى لل�شركات املدرجة وتوزيعها على املتعاملني يف  الأ

ال�شوق مبا�شرة ون�شرها يف و�شائل الإعالم املختلفة. 

البيانات  توفري  يف  ف�����ش��اح  الإ اأهمية  تكمن  ول 

يف  ا  اأي�شً ولكن  فح�شب،  املالية  والقوائم  واملعلومات 

هذا  ويرتبط  وتوقيتها.  و�شموليتها  ودقتها  جودتها 

مر مبدى توفر اخلرباء واملحللني املاليني املخت�شني،  الأ

امل�شتخدمة.  والتدقيق  املحا�شبة  واأنظمة  وبالقوانني 

تقييم املالءة  ي�شاعد وجود �شركات  اأخرى  ومن جهة 

يف  وال�شفافية  ف�شاح  الإ م�شتوى  رفع  على  الئتمانية 

ال�شوق. 

متطلبات اإ�شافية

من  دراج  الإ ومتطلبات  �شروط  تعترب  دراج:  الإ  -

من  املتوفر  العر�ض  حجم  على  املوؤثرة  العوامل  اأه��م 

�شا�شية  الأ املرتكزات  اأحد  متثل  كما  املالية،  وراق  الأ

لقانون ال�شوق املايل ولوائحه الداخلية. 

دراج  ومن خالل ا�شتعرا�ض �شروط ومتطلبات الإ

�شواق املالية يف دول اخلليج، يت�شح اأن معظم  لبع�ض الأ
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عبد الحميد العمري
ع�شو جمعية القت�شاد ال�شعودية

المسؤولية االجتماعية 
تجاه المستثمرين

عملًيا  ك��رب  الأ الغائب  ولكنه  عمال،  الأ قطاع  اأبجديات  يف  موؤخًرا  احلا�شر  املفهوم  اإنه 

وفعلًيا �شمن اأولويات التنمية امل�شتدامة املن�شودة. امل�شوؤولية الجتماعية وفًقا ملا حدده جمل�ض 

عمال بالت�شرف  عمال العاملي للتنمية امل�شتدامة؛ هي اللتزام امل�شتمر من قبل �شركات الأ الأ

الظروف  نوعية  حت�شني  على  والعمل  القت�شادية،  التنمية  حتقيق  يف  وامل�شاهمة  اأخالقًيا، 

املعي�شية للقوى العاملة وعائالتهم، واملجتمع املحلي واملجتمع ككل.

 يف �شوء هذا الت�شور الوا�شح وحتى ل نكون م�شتتني حتت هذا املفهوم الوا�شع النطاق، 

خطورة  بحجم  كبرًيا  ت�شاوؤًل  املحليني،  امل�شتثمرين  ملجتمع  ُقّدم  ما  حول  ملًحا  ت�شاوؤًل  ن�شع 

مليون   4.1 من  باأكرث  اليوم  ُيقّدر عدده  الذي  املجتمع  م�شوؤولياته اجل�شام،  اإغفاله وجتاوز 

املا�شية، مل  القليلة  ال�شنوات  العظمى خالل  والتطورات  حداث  الأ بالكثري من  م�شتثمر، مرَّ 

عمال، كّنا نتمنى حتقق ما  ن جهد ُيعادل اأهمية هذا املجتمع من قبل قطاع الأ ُيلم�ض حتى الآ

يرتقي اإىل م�شتوى التطلعات اأو حتى ي�شتجيب جلزٍء معقول من احتياجات ذلك املجتمع.

ببيئة  الوثيق  ارتباطها  بحكم  معلومة  جهاٍت  عاتق  على  تقع  امل�شوؤولية  تلك  اأن  نعتقد  اإننا 

�شرافية والرقابية التي قطعت �شوًطا  �شافة اإىل اجلهات الإ وراق املالية، فبالإ الأ

ل باأ�ض به، تاأتي ال�شركات ال�شتثمارية »�شركات الو�شاطة املالية«، وال�شركات 

امل�شاهمة، ثم و�شائل الإعالم من خالل خطوط اإنتاجها املتخ�ش�شة يف املجال 

ومتخ�ش�شني وحمررين  ت�شمله من حمللني وخرباء  والقت�شادي، مبا  املايل 

ي منتج اإعالمي مرئي اأو مقروء اأو م�شموع.  ومقدمني لأ

لي�ض املق�شود مبا ن�شري اإليه هنا، اأن يتم تويل تلك امل�شوؤولية الجتماعية 

واأعقد  اأك��رب  م���ر  الأ ب��ل  فح�شب،  ن���دوات  اأو  م��وؤمت��رات  خ��الل  م��ن  الهامة 

برامج  اإىل  ما�شة  بحاجٍة  املحلي  امل�شتثمرين  جمتمع  اإن  بكثري،  ذلك  من 

منتظمة وم�شتمرة ومتنوعة، يكون الهدف الرئي�ض منها رفع م�شتوى الوعي 

فراد ذلك املجتمع حتى ل يوؤخذ على  ال�شتثماري، وتوفري احلماية الالزمة لأ

وتنظيمها  اإعدادها  خلف  يقف  برامج  نن�شد  اإننا  موؤخًرا.  �شهدنا  كما  غّرة 

وتقدميها موؤ�ش�شاٍت متخ�ش�شة تخ�شع هي اأي�شا للرقابة واملتابعة واملراجعة، 

اأن تكون جهوًدا موؤ�ش�شاتية ل فردية يغلب عليها الجتهاد املقيد بعامل  اأي 

نق�ض اخلربة والتاأهيل. 

اإن املرحلة الراهنة وامل�شتقبلية تقت�شي قيا�ًشا على اأهميتها، وا�شتناًدا اإىل 

التجارب املريرة التي مرَّ بها املجتمع ال�شتثماري، نوؤكد اأنها تقت�شي اأن تتقّدم 

امل�شوؤولية الجتماعية يف هذا اخل�شو�ض مقدمة اأولويات اجلهات املذكورة اأعاله، 

عمال  الأ قطاع  قرارات  ن  ولأ املالية.  �شوقنا  بيئة  كرث حتدًيا يف  الأ الق�شية  اإنها 

ب�شورة عاّمة تخ�شع ملعايري الربحية واملخاطرة، والعائد والتكلفة، فاإننا نوؤكد 

ربحية  يقّل�ض  اأن  �شاأنه  ال�شاأن، من  الغارب« يف هذا  »احلبل على  ترك  اأن  هنا 

عمال واأن يرفع م�شتويات املخاطرة يف الوقت ذاته، وقد اأثبتت التجربة  قطاع الأ

والواقع الذي لي�ض عّنا ببعيد اأن ما نتحدث عنه حقيقة �شاطعة. اإننا نتحدث هنا 

عمال، ونحن على يقني تام اأن الر�شالة �شتكون  بتلك اللغة التي يفهمها قطاع الأ

عمال. مفهومة جًدا لدى اجلميع ولي�ض فقط قطاع الأ

لنا
داو

ت

دراج  لإ ال�شروط  من  الكثري  يف  ت�شرتك  �شواق  الأ هذه 

ال�شركات، مع بع�ض الختالفات فيما بينها. 

ومن الناحية القانونية لبد من ا�شتيفاء متطلبات 

دراج حلماية امل�شتثمرين. الإ

عالية  درج��ة  توفر  ي�شكل  ال�شتثماري:  الوعي   -

واملزايا  بالفر�ض  ف��راد  والأ ال�شركات  لدى  الوعي  من 

وراق  الأ �شوق  يوفرها  التي  وال�شتثمارية  الدخ��اري��ة 

نحو  ودفعه  ال�شوق  دور  تعزيز  يف  مهًما  عاماًل  املالية 

كقناة  منه  املن�شود  بالدور  للقيام  ال�شحيح  الجت��اه 

ن�شطة والقطاعات  لتجميع املدخرات وتوجيهها نحو الأ

املنتجة. 

اجلهود  ب��ذل  ال�شتثماري  الوعي  خلق  ويتطلب 

ب�شورة م�شتمرة ولفرتة طويلة، على عك�ض ال�شيا�شات 

لدفع قوى  اتخاذها  التي ميكن  خ��رى  الأ ج��راءات  والإ

توفر  يتطلب  كما  الق�شري.  املدى  والطلب يف  العر�ض 

متخ�ش�شة  اإعالم  وو�شائل  املالية  اخلدمات  �شركات 

واإ�شدار الن�شرات والدوريات اخلا�شة بال�شوق وغريها 

وت�شري جتارب  ال�شوق.  واآلية  دور  لتنمية  الو�شائل  من 

احلمالت  جن��اح  اإىل  النا�شئة  ���ش��واق  الأ م��ن  العديد 

واأهمية  ب��دور  للتعريف  بها  قامت  التي  الرتويجية 

تعزيز  يف  اإيجابي  اأث��ر  له  كان  مما  املالية،  اأ�شواقها 

�شواق.  ن�شاطات هذه الأ

يف  حيوي  ب��دور  الو�شطاء  ي�شطلع  الو�شطاء:   -

تعزيز  ميكن  ول  وتنميته،  املالية  وراق  الأ �شوق  ن�شاط 

مالية  و�شاطة  وج��ود  ب��دون  وتطويره  ال�شوق  ن�شاط 

ف��اإن  ول��ذا  والب��ت��ك��ار.  املناف�شة  على  وق���ادرة  ك��ف��وءة 

تناف�شي  اإط��ار  يف  متنوعة  و�شاطة  موؤ�ش�شات  وج��ود 

ي�شاعد على حت�شني م�شتوى اخلدمات املالية وتخفي�ض 

على  اإيجابية  ب�شورة  ينعك�ض  ما  الو�شاطة،  تكاليف 

تهيئة  اإىل  ل��ذل��ك  احل��اج��ة  وت���ربز  ال�����ش��وق.  ن�����ش��اط 

ال�شركات  هذه  لتاأ�شي�ض  والقانونية  الت�شريعية  طر  الأ

وحتفيزها. 

م���ور  الأ م��ن  ل��ل��و���ش��ط��اء  اإن�����ش��اء جمعية  وي��ع��ت��رب 

على  ي�شاعد  اإذ  املالية،  الو�شاطة  لتطوير  يجابية  الإ

و�شع قواعد لل�شلوك املهني وتنظيم العالقات وتبادل 

اخلربات فيما بينهم. 

امل�شتثمرين  وجود  يعترب  املوؤ�ش�شي:  ال�شتثمار   -

امل�شرتك  ال�شتثمار  ك�شركات  ال�شوق  يف  املوؤ�ش�شني 

موؤ�ش�شات  من  وغريها  ال�شتثمار  و�شناديق  والتاأمني 

العوامل  من  وا�شتثمارها،  املدخرات  جتميع  و�شركات 

وارتقاء  والطلب  العر�ض  عوامل  دف��ع  يف  الرئي�شية 

قناة  املوؤ�ش�شات  ه��ذه  ت�شكل  ناحية،  فمن  ال�����ش��وق. 

لتجميع مدخرات امل�شتثمرين ال�شغار الذين ل تتوفر 

مكانية واملقدرة على متابعة وحتليل تطورات  لديهم الإ

الكبرية  حجام  الأ ت�شاعد  اأخ��رى  ناحية  ومن  ال�شوق. 

اأغلب  توجهات  ن  لأ ال�شوق،  ا�شتقرار  ل�شتثماراتها يف 

غري  طبيعة  ذات  ج���ل  الأ طويلة  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ه��ذه 

يف  املوؤ�ش�شات  ه��ذه  ت�شاهم  اأن  ميكن  كما  م�شاربة. 

اإدراج  ارت��اأت  اإذا  املالية،  دوات  الأ من  العر�ض  تعزيز 

�شواق  الأ بع�ض  يف  احلال  هو  كما  ال�شوق،  يف  اأوراقها 

�شناديق  وح��دات  ت��داول  يتم  حيث  اخلليجية  املالية 

ال�شتثمار. 

تعديل  يف  ال�شدد  هذا  يف  العمل  حم��اور  وتكمن 

اأحكام قانون ال�شركات بال�شكل الذي ي�شمح بتاأ�شي�ض 

وال�شوابط  القواعد  وو�شع  املوؤ�ش�شات  ه��ذه  واإن�شاء 

تقدمي  مع  للم�شتثمرين  احلماية  يكفل  مبا  لعملها، 

وال�شماح  بن�شاطها  للقيام  ال�شرورية  الت�شهيالت 

التاأمني  موؤ�ش�شات  من  وغريها  التقاعد  ل�شناديق 

با�شتثمار ن�شبة من مدخراتها يف ال�شوق املايل، واأخرًيا 

وال�شناديق  ال�شركات  تاأ�شي�ض  على  البنوك  ت�شجيع 

التابعة وتقدمي خدمات بنوك ال�شتثمار. 

ب��ال��دور  يتعلق  فيما  ال���دول  تختلف  ال��ب��ن��وك:   -

املالية.  وراق  الأ اأ���ش��واق  يف  البنوك  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي 

وب�شورة عامة، ونظًرا لنعدام اأو قلة املوؤ�ش�شات املالية 

وال�شتثمارية املتخ�ش�شة التي ميكن لها القيام بدور 

الدور  اأهمية  النامية، تربز  الدول  املالية يف  الو�شاطة 

هذا  يف  ب��ه  ال�شطالع  املحلية  للبنوك  ميكن  ال��ذي 

منو  مراحل  من  وىل  الأ املراحل  يف  وخا�شة  املجال، 

وراق املالية يف هذه الدول.  اأ�شواق الأ

ومن العوامل التي متكن البنوك من القيام بهذا 

عمالئها،  مع  التعامل  من  اكت�شبتها  التي  الثقة  الدور 

ومتلكها لفروع كثرية موزعة ي�شهل التعامل والت�شال 

لديها  املوؤهلة  الفنية  والكوادر  اخلربات  وتوفر  معها، 

وفق  النقدية  ال�شلطات  لرقابة  وخ�شوعها  ن�شبًيا، 

يعزز  مما  �شابطة،  وقانونية  ت�شريعية  واأط��ر  اأحكام 

ا�شتحواذ هذه  اإىل  اإ�شافة  للم�شتثمر،  الثقة واحلماية 

مر  كرب من املدخرات املحلية، الأ البنوك على اجلزء الأ

الذي يعزز قدرتها من القيام بدور الو�شاطة. 

ممار�شتها  للبنوك  ميكن  التي  دوار  الأ وتتعدد 

املالية.  وراق  الأ اأ�شواق  وتن�شيط  تطوير  يف  لت�شاهم 

ويت�شمن دور البنوك امل�شاهمة يف زيادة حجم واأنواع 

وراق املالية املتداولة، وذلك من خالل طرح وترويج  الأ

�شاملة  للتداول،  جديدة  وا�شتثمارية  مالية  اأدوات 

لتمويل  نف�شها  البنوك  ت�شدرها  التي  املالية  وراق  الأ

اإىل  اإ�شافة  م��وارده��ا،  وتنويع  الئتمانية  عملياتها 

توفر بيئة تشريعية وقانونية 
مناسبة شرط أساسي لقيام 

سوق مالية فاعلة وناجحة

أسواق خليجية
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عملًيا  ك��رب  الأ الغائب  ولكنه  عمال،  الأ قطاع  اأبجديات  يف  موؤخًرا  احلا�شر  املفهوم  اإنه 

وفعلًيا �شمن اأولويات التنمية امل�شتدامة املن�شودة. امل�شوؤولية الجتماعية وفًقا ملا حدده جمل�ض 

عمال بالت�شرف  عمال العاملي للتنمية امل�شتدامة؛ هي اللتزام امل�شتمر من قبل �شركات الأ الأ

الظروف  نوعية  حت�شني  على  والعمل  القت�شادية،  التنمية  حتقيق  يف  وامل�شاهمة  اأخالقًيا، 

املعي�شية للقوى العاملة وعائالتهم، واملجتمع املحلي واملجتمع ككل.

 يف �شوء هذا الت�شور الوا�شح وحتى ل نكون م�شتتني حتت هذا املفهوم الوا�شع النطاق، 

خطورة  بحجم  كبرًيا  ت�شاوؤًل  املحليني،  امل�شتثمرين  ملجتمع  ُقّدم  ما  حول  ملًحا  ت�شاوؤًل  ن�شع 

مليون   4.1 من  باأكرث  اليوم  ُيقّدر عدده  الذي  املجتمع  م�شوؤولياته اجل�شام،  اإغفاله وجتاوز 

املا�شية، مل  القليلة  ال�شنوات  العظمى خالل  والتطورات  حداث  الأ بالكثري من  م�شتثمر، مرَّ 

عمال، كّنا نتمنى حتقق ما  ن جهد ُيعادل اأهمية هذا املجتمع من قبل قطاع الأ ُيلم�ض حتى الآ

يرتقي اإىل م�شتوى التطلعات اأو حتى ي�شتجيب جلزٍء معقول من احتياجات ذلك املجتمع.

ببيئة  الوثيق  ارتباطها  بحكم  معلومة  جهاٍت  عاتق  على  تقع  امل�شوؤولية  تلك  اأن  نعتقد  اإننا 

�شرافية والرقابية التي قطعت �شوًطا  �شافة اإىل اجلهات الإ وراق املالية، فبالإ الأ

ل باأ�ض به، تاأتي ال�شركات ال�شتثمارية »�شركات الو�شاطة املالية«، وال�شركات 

امل�شاهمة، ثم و�شائل الإعالم من خالل خطوط اإنتاجها املتخ�ش�شة يف املجال 

ومتخ�ش�شني وحمررين  ت�شمله من حمللني وخرباء  والقت�شادي، مبا  املايل 

ي منتج اإعالمي مرئي اأو مقروء اأو م�شموع.  ومقدمني لأ

لي�ض املق�شود مبا ن�شري اإليه هنا، اأن يتم تويل تلك امل�شوؤولية الجتماعية 

واأعقد  اأك��رب  م���ر  الأ ب��ل  فح�شب،  ن���دوات  اأو  م��وؤمت��رات  خ��الل  م��ن  الهامة 

برامج  اإىل  ما�شة  بحاجٍة  املحلي  امل�شتثمرين  جمتمع  اإن  بكثري،  ذلك  من 

منتظمة وم�شتمرة ومتنوعة، يكون الهدف الرئي�ض منها رفع م�شتوى الوعي 

فراد ذلك املجتمع حتى ل يوؤخذ على  ال�شتثماري، وتوفري احلماية الالزمة لأ

وتنظيمها  اإعدادها  خلف  يقف  برامج  نن�شد  اإننا  موؤخًرا.  �شهدنا  كما  غّرة 

وتقدميها موؤ�ش�شاٍت متخ�ش�شة تخ�شع هي اأي�شا للرقابة واملتابعة واملراجعة، 

اأن تكون جهوًدا موؤ�ش�شاتية ل فردية يغلب عليها الجتهاد املقيد بعامل  اأي 

نق�ض اخلربة والتاأهيل. 

اإن املرحلة الراهنة وامل�شتقبلية تقت�شي قيا�ًشا على اأهميتها، وا�شتناًدا اإىل 

التجارب املريرة التي مرَّ بها املجتمع ال�شتثماري، نوؤكد اأنها تقت�شي اأن تتقّدم 

امل�شوؤولية الجتماعية يف هذا اخل�شو�ض مقدمة اأولويات اجلهات املذكورة اأعاله، 

عمال  الأ قطاع  قرارات  ن  ولأ املالية.  �شوقنا  بيئة  كرث حتدًيا يف  الأ الق�شية  اإنها 

ب�شورة عاّمة تخ�شع ملعايري الربحية واملخاطرة، والعائد والتكلفة، فاإننا نوؤكد 

ربحية  يقّل�ض  اأن  �شاأنه  ال�شاأن، من  الغارب« يف هذا  »احلبل على  ترك  اأن  هنا 

عمال واأن يرفع م�شتويات املخاطرة يف الوقت ذاته، وقد اأثبتت التجربة  قطاع الأ

والواقع الذي لي�ض عّنا ببعيد اأن ما نتحدث عنه حقيقة �شاطعة. اإننا نتحدث هنا 

عمال، ونحن على يقني تام اأن الر�شالة �شتكون  بتلك اللغة التي يفهمها قطاع الأ

عمال. مفهومة جًدا لدى اجلميع ولي�ض فقط قطاع الأ

لنا
داو

ت

اإ�شدارها  ب���اإدارة  البنوك  تقوم  التي  املالية  وراق  الأ

ل�شالح عمالئها. 

ال�شتثمار  خ��دم��ات  ت��وف��ري  دوره����ا  ي�شمل  ك��م��ا 

وراق املالية لعمالئها من جهة، وتوعية  املختلفة يف الأ

ا�شتثمار  ج��دوى  ح��ول  امل�شتثمرين  جمهور  وتثقيف 

وراق املالية من جهة اأخرى. مدخراتهم يف الأ

ومن اأبرز املتطلبات التي ميكن للبنوك القيام بها 

ب�شكل  املايل  ال�شوق  وتطوير  ودفع  تعزيز  �شعيد  على 

عام ما يلي: 

���ش��دارات  الإ وت�شويق  الكتتاب  تغطية  -�شمان 

تقدمها  خدمة  وهي   ،)Underwriting( اجلديدة 

تلتزم  املالية،  وراق  ل���الأ امل�شدرة  لل�شركات  البنوك 

على  وت�شوقها  وراق  الأ ه��ذه  ثمن  بت�شديد  مبوجبها 

طار  ح�شاب وخماطرة البنوك. كما يندرج يف هذا الإ

ت�شويق اأ�شهم ال�شركات املخ�ش�شة. 

 New Issues( ال�شت�شارية  اخلدمات  -تقدمي 

لل�شركات  ال�شت�شارات  تقدمي  وتت�شمن   ،)Advise
املنا�شبة  دوات  الأ اختيار  يف  املالية  وراق  لالأ امل�شدرة 

خرى  الأ بالبدائل  ومقارنتها  التمويلية،  لحتياجاتهم 

وغري  ال�شداد  وف��رتة  واملخاطر  التكاليف  حيث  من 

هذه  ا�شتيعاب  على  ال�شوق  قدرة  من  والتحقق  ذلك، 

وراق.  الأ

 Venture( تاأ�شي�ض �شركات راأ�ض املال املخاطر -

Capital Companies(، حيث تقوم البنوك بتوفري 
ق��ام��ة م�شروع معني،  ج��زء م��ن راأ����ض امل��ال ال���الزم لإ

وت�شاعد على توفري التمويل لهذه ال�شركات يف ال�شوق، 

بطرح اأ�شهمها وفق الظروف القائمة يف ال�شوق املايل 

رباح، مما ي�شاهم يف زيادة  وا�شتعادة م�شاهمتها مع الأ

وراق املالية.  عر�ض الأ

 ،)Securitization( توريق اأو ت�شنيد القرو�ض-

وراق  الأ من  املعرو�ض  زي��ادة  يف  البنوك  ت�شاهم  اإذ 

طريق  عن  املالية  مواردها  تعزيز  اإىل  اإ�شافة  املالية، 

مالية  اأوراق  اإىل  القائمة  امل�شرفية  القرو�ض  حتويل 

قابلة للتداول. 

 ،)Trust( ال���ش��ت��ث��م��ار  اأم��ن��اء  ب���دور  -ال��ق��ي��ام 

ومواكبتها  خرباتها  من  م�شتفيدة  البنوك  تقوم  حيث 

لتطويرات ال�شوق املايل وفق الحتياجات ال�شتثمارية 

حل�شاب  املالية  وراق  الأ وبيع  ب�شراء  عمالئها  لبع�ض 

هوؤلء العمالء �شمن حمفظة ا�شتثمارية منف�شلة عن 

املحافظ ال�شتثمارية التي متتلكها هذه البنوك. 

�شناديق  واإن�شاء  املحافظ  اإدارة  -توفري خدمات 

توفري  طريق  عن  البنوك  ت�شتطيع  حيث  ال�شتثمار، 

امل�شرتك  ال�شتثمار  �شناديق  واإن�شاء  اخلدمات  هذه 

قنوات  توفري   )Mutual Investment Fund(

يف  ف��راد  والأ املوؤ�ش�شات  مدخرات  ل�شتثمار  اإ�شافية 

الكوادر  خ��ربات  على  معتمدة  املالية  وراق  الأ اأ�شواق 

خ�شو�شيات  على  الط��الع  ذات  لديها  املتخ�ش�شة 

�شواق. الأ

اأحد  اخل�شخ�شة  عمليات  تعد  اخل�شخ�شة:   -

اأهم املتطلبات التي ميكن من خاللها تعزيز العر�ض 

وراق املالية يف البلدان النامية، وذلك  والتداول يف الأ

القطاع  وموؤ�ش�شات  ل�شركات  الكبري  الن�شبي  للحجم 

العام يف القت�شاد املحلي يف اأغلب هذه الدول. 

تنفيذ  اآليات  اإح��دى  املالية  وراق  الأ �شوق  وميثل 

ال�شركات واملوؤ�ش�شات )البيع عرب  البيع لهذه  عمليات 

الكتتاب العام(، اإ�شافة اإىل البيع املبا�شر مل�شتثمرين 

عن  اأو  ا�شتثمار  و�شناديق  ل�شركات  اأو  ا�شرتاتيجيني 

طريق البيع باملزاد العلني. 

ليات  وعلى الرغم من تباين درجات املنافع بني الآ

طرح  اإىل  عمدت  احلكومات  معظم  اأن  اإل  املختلفة، 

الكتتاب  على  ال�شركات  ه��ذه  اأ�شهم  من  معني  ج��زء 

وتو�شيع  املالية  وراق  الأ من  املعرو�ض  لتعزيز  العام 

نطاق امللكية. 

ن اإىل 
وت�شري جتارب الدول اخلليجية يف هذا ال�شاأ

على  اخل�شخ�شة  لن�شاط  امللحوظ  يجابي  الإ التاأثري 

وراق املالية. ن�شاط تداول الأ

على  رئي�شي  ب�شكل  العمليات  هذه  جناح  ويرتكز 

التي  م���ور  الأ م��ن  ع��دد  درا���ش��ة  بها  تتم  التي  العناية 

ال�شوق،  يف  املخ�شخ�شة  ���ش��ه��م  الأ ط��رح  ت�شاحب 

من  والتحقق  طرحها  وتوقيت  �شهم  الأ ت�شعري  واأهمها 

قدرة ال�شوق على ال�شتيعاب.  

ال�شوق  يف  ال�شفافية  توفر  يعترب  ال�شفافية:   -

التعامل  ت�شجيع  يف  املوؤثرة  والعوامل  املتطلبات  من 

بتوفري  م��ر  الأ ويرتبط  املالية.  وراق  ب���الأ وال��ت��داول 

املعايري  اإىل  ترقى  م��وج��ودة  حما�شبية  اإج����راءات 

ف�شاح  الدولية وو�شعها حيز التنفيذ، و�شمان دقة الإ

عن املعلومات. لذلك تربز اأهمية العمل على تطوير 

دوًرا  واإك�شابها  والتدقيق  املحا�شبة  مهنة  وتقوية 

ح��ك��ام  والأ والتعليمات  نظمة  الأ وو�شع  ا�شتقاللًيا 

نطاق  بتو�شيع  ا  اأي�شً مر  الأ يرتبط  كما  بها.  املتعلقة 

واإ���ش��دار  لل�شركات  امل��الئ��م��ة  ف�����ش��اح  الإ و���ش��روط 

و�شائل  وا�شتخدام  املختلفة  والن�شرات  ال��دوري��ات 

الت�شال احلديثة يف ن�شر املعلومات. 

اجلانب  ه��ذا  ي�شتحوذ  ال�شوق:  على  الرقابة   -

ن�شاط  للبدء يف  وىل  الأ املراحل  اأهمية خا�شة يف  على 

خر  لآ �شوق  من  املعتمدة  الرقابة  وتختلف  ال��ت��داول. 

توفر  ومدى  البلد،  املايل يف  ال�شوق  تطور  لدرجة  تبًعا 

ومن  والفنية.  املالية  والقدرات  واخل��ربات  اخلدمات 

مور الهامة يف هذا املجال تدفق املعلومات بانتظام  الأ

و�شالمة املعامالت والتقليل من اأن�شطة امل�شاربة.
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سوق واعد.. 
وطفرة حقيقية
األس��واق  من  السعودية  التأمني  س��وق  أن  السعودية  العربية  اململكة  يف  التأمني  قطاع  خبراء  أك��د 
الواعدة، وأنها متر مبرحلة طفرة حقيقية، مشيرين إلى أن استثمار الطاقات البشرية يف هذا القطاع 
مشجع إلى حد بعيد، باعتبار القطاع يسير يف طريق التطور والتقدم، ومقبل على منافسة قوية وخلق 
شركات  ربحية  على  سلًبا  ستنعكس  نفسه  الوقت  ويف  السوق،  يف  ومنافسة  جديدة  تأمينية  منتجات 

التأمني خالل الثالث سنوات املقبلة.

كتبت – أماني فالح 

التأمني السعودي 

قضية العدد

26
العدد 53 - مارس 2011م



27
العدد 53 - مارس 2011م



ت�شريعات جديدة  اإيجاد  اإىل  ودعا اخلرباء 

واإن�شاء هيئة تخدم منظومة التاأمني، وت�شمل اإىل 

جانب �شركات التاأمني وكالء التاأمني والو�شطاء 

وقطاع  الطبي  والقطاع  ال�شحي  التاأمني  وجلنة 

ور�ض ال�شيارات واللجنة الوطنية للتاأمني، اإ�شافة 

اآلًيا،  املنظومة  هذه  وربط  النقد،  موؤ�ش�شة  اإىل 

ال�شفافية  مبداأ  لتحقق  بيانات  قاعدة  واإيجاد 

و�شرعة معرفة الإح�شائيات الئتمانية يف نف�ض 

النقد  موؤ�ش�شة  دور  من  �شيعزز  وه��ذا  ال��وق��ت، 

اتخاذ  و���ش��رع��ة  ال��ت��الع��ب  م��ن  للحد  الرقابية 

القرارات مبا يحفظ حقوق امل�شتفيدين.

املناع  م��ن��ال  الق��ت�����ش��ادي��ة  الكاتبة  وت�شري 

رقام  لالأ الرئي�شي  املحور  يف  اأخ��رى  جوانب  اإىل 

فوائد  من  يحققه  وما  التاأمني  قطاع  عن  املعلنة 

ملجل�ض  حديثة  ب��درا���ش��ة  وت�شتدل  اقت�شادية، 

قطاع  �شركات  نتائج  تناولت  اخلليجي  التعاون 

رباح  التاأمني بال�شعودية لعام 2010، وقالت اإن الأ

بال�شوق  م��درج��ة  ت��اأم��ني  �شركة   23 ل���  املجمعة 

ال�شعودي، ارتفعت اإىل 685.7 مليون ريال خالل 

عام 2010، وبن�شبة 90% مقارنة ب� 360.8 مليون 

ريال خالل عام 2009.

وبلغ عدد �شركات التاأمني الرابحة 9 �شركات 

فقط خالل عام 2010، �شجلت 6 منها منًوا يف 

اأرباحها يف حني تراجعت اأرباح ال�شركات الثالث 

خرى. الأ

ويف املقابل، بلغ عدد ال�شركات اخلا�شرة 14 

�شركة،وا�شتطاعت 7 �شركات منها اأن تخف�ض من 

خ�شائرها خالل العام املا�شي وبن�شب متفاوتة، 

حديثًا   املوؤ�ش�شة  ال�شركات  الدرا�شة  ت�شمل  ومل 

التي مل تبداأ اأعمال التاأمني بعد وال�شركات التي 

ح�شولها  لعدم  املالية  بياناتها  عن  تف�شح  مل 

على موافقة موؤ�ش�شة النقد.

 21 ل���  املكتتبة  ق�����ش��اط  الأ اإج��م��ايل  وارت��ف��ع 

مل  التي  ال�شركات  ا�شتثناء  )بعد  تاأمني  �شركة 

13.3 مليار ريال  اإىل  الت�شغيلية(  اأعمالها  تبداأ 

10.2 مليار ريال  ب�  2010، مقارنة  خالل  عام 

يف  عام 2009.

 وا�شتحوذت ثالث �شركات تاأمني على 64% من 

ككل،  القطاع  ل�شركات  املجمعة  ق�شاط  الأ اإجمايل 

ق�شاط  الأ يف  من��ًوا  ال�شركات  جميع  �شجلت  فيما 

املكتتب بها خالل عام 2010 مقارنة بعام 2009، 

املكتتب  اأق�شاطها  تراجعت  �شركات   4 با�شتثناء 

الحتفاظ  ن�شب  متو�شط  وبلغ   ، العام  خالل  بها 

 ،%72 ل�����ش��رك��ات ال��ت��اأم��ني يف ال�����ش��وق ال�����ش��ع��ودي 

التاأمني  �شركات  عند  الحتفاظ  ن�شب  وتراوحت 

حمل الدرا�شة فيما بني 30% و%100.

مطالبات تاأمينية

وترى القت�شادية منال ال�شلمان اأن �شركات 

مطالبات   2010 ع��ام  خ��الل  تكبدت  ال��ت��اأم��ني 

 %43 بن�شبة  بارتفاع  ري��ال،  مليار   5.5 مبقدار 

مقارنة باملطالبات املتكبدة يف عام 2009.

بتلك  التاأمني،  ن�شاط  يف  املطالبات  وتعرف 

املبالغ التي تدفعها �شركات التاأمني للم�شرتكني اأو 

خطار  حاملي الوثائق كتعوي�ض عن تعر�شهم لالأ

التاأمني،  وثيقة  يف  ال�شروط  ح�شب  �شرار  الأ اأو 

ق�����ش��اط  الأ ع���ادة بحجم  امل��ط��ال��ب��ات  وت��رت��ب��ط 

اإجمايل املطالبات املتكبدة  املكتتبة، حيث �شكل 

اإج��م��ايل  م��ن   %41 2010 ح���وايل  ع��ام  خ��الل 

بلغت املطالبات  ق�شاط املكتتب بها، فيما  الأ

كرب حجًما  التي تكبدتها الثالث �شركات الأ

ب��ه��ا خ��الل  املكتتب  ق�����ش��اط  الأ ح��ي��ث  م��ن 

الفرتة 75% من اإجمايل املطالبات املتكبدة 

يف القطاع ككل.

املالية  الدرا�شات  اإن  ال�شلمان  وتقول 

النقد  موؤ�ش�شة  ع��ن  ال�����ش��ادرة  احل��دي��ث��ة 

من  املجمعة  ال��ع��وائ��د  اأن  ت��وؤك��د  ال�شعودي 

ل�شركات  ال��وث��ائ��ق  حملة  اأم���وال  ا�شتثمار 

التاأمني بلغت 67.4 مليون ريال خالل عام 

2010، مقارنة ب� 21.8 مليون ريال يف عام 

13 �شركة تاأمني عوائد  2009،، فيما �شجلت 

ا�شتثمارية ب�شيطة.

وت�شتثمر �شركات التاأمني ال�شيولة املتح�شلة 

ق�شاط املكتتب بها �شمن اأوعية ا�شتثمارية  من الأ

بلغت  فيما  ال�شعودي.  النقد  موؤ�ش�شة  باإ�شراف 

عوائد ا�شتثمار اأموال امل�شاهمني 117.7 مليون 

ريال خالل العام 2010، مقارنة ب� 56.7 مليون 

ريال لعام 2009.

اأحد  تعد  املتطلبات  تلك  اأن  اإىل  ت�شري  وهي 

اأ�شكال املعوقات التي تعاين منها �شركات التاأمني 

العاملة يف اململكة.

الكوادر الب�سرية

من جانبه يوؤكد �شالح بن حممد اجلرب، 

اأن  ال�شرقية،  غرفة  يف  التاأمني  جلنة  رئي�ض 

منها  يعاين  التي  خ��رى  الأ املعوقات  اأه��م  من 

قطاع التاأمني قلة الكوادر الب�شرية املدربة يف 

جمال التاأمني، وقدر اجلرب الفر�ض الوظيفية 

يف قطاع التاأمني خالل الثالث �شنوات املقبلة 

بكوادر  اإ�شغالها  يتوجب  وظيفة  اآلف   5 بنحو 

من  التاأمني  �شوق  اأن  مبيًنا  مدربة،  �شعودية 

مميزات  توفر  التي  ن،  الآ القطاعات  اأه��م 

للكوادر التي متلك اخلربة اأو لديها اإملام باللغة 

يل، حيث  الإجنليزية والتعامل مع احلا�شب الآ

ترتاوح الرواتب ال�شهرية ما بني 5 اإىل 8 اآلف 

ريال مبدئًيا، داعًيا اإىل اإيجاد معاهد تدريب 

متخ�ش�شة يف التاأمني.

برامج  يف  يتمثل  خ���ر  الآ امل��ع��وق  اإن  وق���ال 

يتم  التي  ح��ال��ًي��ا،  امل�شتخدمة  يل  الآ احلا�شب 

اأنظمة  مع  تتوافق  ول  اخل��ارج  من  ا�شتريادها 

�شركات التاأمني يف الغالب، وبالتايل ت�شطر هذه 

ال�شركات اإىل اإجراء تعديالت عليها كي تتالءم 

مع اأنظمة قطاع التاأمني ال�شعودي، وهذا ي�شتغرق 

فرتة زمنية طويلة.
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يعد  ال�شعودي  التاأمني  قطاع  اأن  اإىل  واأ�شار 

اأكرث واأهم القطاعات منًوا يف العامل، حيث تقدر 

مبيعاته يف 2011 بنحو 15 مليار ريال )4 مليارات 

املئة  500 يف  اأكرث من  اإىل  دولر(، وبنمو ي�شل 

مقارنة بعام 2006. وقال اإن التاأمني يف ال�شابق 

�شركات  احتكرته  عندما  خمتطًفا  قطاًعا  كان 

ال��وزراء  جمل�ض  ق��رار  ي�شدر  اأن  قبل  اأجنبية، 

ال�شعودية،  ال�شركات  على  التاأمني  باقت�شار 

التاأمني يعاين من تبعات املا�شي،  ولكن ما زال 

اإىل  التاأمني  اإع��ادة  على  تعمل  ن  الآ وال�شركات 

و�شعه الطبيعي والق�شاء على ما �شماه بعمليات 

مما  املوظفني،  بع�ض  ت�شرف  �شوء  اأو  التالعب 

عر�شة  ويجعلها  خ�شائر  ال�شركات  يكبد  ق��د 

يقاف اأو الغرامة. للعقوبة من قبل موؤ�ش�شة النقد بالإ

يف  واملماطلة  العمالء،  جت��اه  م�شوؤولياتها  من  ال�شركات  بع�ض  بتن�شل  يتعلق  وفيما 

معامالتها، قال اجلرب اإن نظام التاأمني قد كفل للعميل حقوقه، وهناك جلنة ف�ض املنازعات 

يف موؤ�ش�شة النقد ال�شعودي تعنى بق�شايا التاأمني، يف حني اأن النظام يلزم ال�شركة باإغالق 

ملف اأي مطالبة خالل 15 يوًما فقط من تقدمي الطلب، واإذا تاأخرت ال�شركة عن هذا املوعد، 

فاإنها تكون عر�شة للعقوبة امل�شددة.

واأ�شار اجلرب اإىل اأهمية التوعية يف جمال التاأمني وقراءة �شروط التاأمني قبل التوقيع، 

لكن كثرًيا من العمالء يجهلون مثل هذه احلقوق وخالفها.

وراق  وفيما يتعلق بتاأمني ال�شيارات، فاإن نظام موؤ�ش�شة النقد يق�شي ب�شرورة اكتمال الأ

املطلوبة خالل 3 اأيام، ثم يتم حتويل ال�شيارة اإىل الور�شة، على اأن تنتهي اإجراءات املطالبة 

يف غ�شون 15 يوًما فقط.

�شواق الواعدة، وهي متر مبرحلة طفرة  التاأمني ال�شعودية من الأ اأن �شوق  واأكد اجلرب 

حقيقية، وقال اأعتقد اأن ا�شتثمار الطاقات الب�شرية يف هذا القطاع م�شجعة اإىل حد بعيد، 

قوية وخلق منتجات  والتقدم، ومقبل على مناف�شة  التطور  ي�شري يف طريق  القطاع  باعتبار 

�شركات  ربحية  على  �شلًبا  �شتنعك�ض  الوقت  نف�ض  ويف  ال�شوق،  يف  ومناف�شة  جديدة  تاأمينية 

التاأمني خالل الثالث �شنوات املقبلة.

وكل  �شالمية،  الإ لل�شريعة  تخ�شع  ال�شعودية  التاأمني  �شركات  اأن جميع عمليات  واأو�شح 

�شركة لديها هيئة �شرعية ملتابعة واإجناز عملياتها ومراقبة عقودها.

685.7 مليون ريال أرباح 23 
شركة تأمين مدرجة بالسوق 

السعودي لعام 2010  
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محمد اليامي
كاتب اقت�شادي

مريكي، التي قالها لرجل اأعمال استمتع اآلن لعل الكثري منكم يعرف حكمة العجوز الأ

الرجل  اأن  وخال�شتها  رحالته،  اإحدى  اأثناء  �شاي  جل�شة  يف  العمر  متو�شط 

ال�شباب  ففي  اأ�شياء،  ثالثة  اأن ميلك  ويحتاج  بثالث مراحل،  ميّر يف حياته 

يكون لديك الوقت لقلة ان�شغالك، ولديك الن�شاط والقوة لت�شتمتع، ولكن لي�ض 

لديك املال الكايف، لرتفه عن نف�شك بعي�ض رغيد.

بجمع  وتبداأ  والتجارة،  العمل  فتزاول  الرجولة،  مرحلة  اإىل  تنتقل  ثم 

�شرتك، حينها يكون لديك املال، ولديك  املال، لتوؤمن م�شتقباًل اأف�شل لك ولأ

الن�شاط والقوة، ولكن لي�ض لديك الوقت لت�شتمتع وترّفه عن نف�شك واأ�شرتك، 

وجتد اأنك ت�شحي باأ�شياء كثرية، من اأجل �شمان امل�شتقبل.

ويف املرحلة الثالثة حني تكرب �شنك، تكون جمعت املال الذي تريد، ولديك 

الوقت لت�شتمتع به، وحتقق ما كنت حتلم به، ولكن �شتجد اأنك فقدت ال�شحة 

والن�شاط اللذين كنت تتمتع بهما اأيام ال�شباب، فلم يعد لديك اجلهد لل�شفر، 

نار
م

اأهمية دور �شركات التاأمني 

كما يعد قطاع التاأمني من القطاعات الهامة 

واحليوية من خالل الدور الرئي�ض الذي متار�شه 

�شركات التاأمني يف املنظومة القت�شادية ب�شكل 

املت�شررين  وتعوي�ض  املخاطر  تقليل  ويف  عام، 

مبا يوؤدي اإىل تطور وا�شتقرار ن�شاط القطاعني 

العام واخلا�ض.

ال�شنوات  خ��الل  التاأمني  قطاع  وا�شتطاع 

القليلة املا�شية حتقيق نتائج جيدة لي�ض فقط 

على م�شتوى اخلدمات املقدمة وتنوع املنتجات 

وبناء الثقة مع امل�شتفيدين من خدماته، ولكن 

واللوائح  نظمة  بالأ اللتزام  م�شتوى  يف  ا  اأي�شً

والتعليمات ال�شادرة. 

على  ك��ربى  اأه��م��ي��ة  ال��ت��اأم��ني  ي�شتمد  كما 

تاأهيل  على  قدرته  حيث  من  التوطني  �شعيد 

وذلك  الوطن،  وبنات  اأبناء  وتوظيف  وتدريب 

عن طريق املزيد من الهتمام بتطوير وتنمية 

املوارد الب�شرية و�شيا�شات التدريب ورفع معدل 

ال�شعودة يف ال�شركات ب�شكل عام. 

حتديات

تطور  ومرحلة  �شناعة  طبيعة  اأن  �شك  ول 

العاملية  التطورات  متابعة  حتتم  التاأمني   قطاع 

قليمية واملحلية ودرا�شة اأف�شل ال�شبل لتعزيز  والإ

املحلي  التاأمني  قطاع  وحداثة  واإمكانيات  متانة 

وقدرته على مواجهة التحديات التي من اأبرزها 

توقع زيادة حدة املناف�شة بني �شركات التاأمني، ما 

ي�شتدعي اهتماًما بالًغا بالتزام املهنية يف تطبيق 

الت�شعري،  ب�شيا�شات  اخلا�شة  الفنية  اجلوانب 

واإدارة املطالبات، وتوفري البنية التقنية املالئمة 

واملمار�شات املهنية وتطبيقها، �شواء ال�شادرة 

من اجلهات الدولية ذات العالقة اأو ال�شادرة 

دائ��م  ب�شكل  املوؤ�ش�شة  وت��ق��وم  املوؤ�ش�شة.  م��ن 

بالتاأكد من التزام جميع ال�شركات العاملة يف 

والعمل  املمار�شات  بتطبيق هذه  التاأمني  قطاع 

وفق اأنظمة وا�شحة اآخذة يف العتبار التطلعات 

يجابية للقطاع«.  امل�شتقبلية الإ

امتحان  ت�شميم  اإىل  املوؤ�ش�شة  كما عمدت 

مدى  لقيا�ض  التاأمني  اأ�شا�شيات  يف  اإل��زام��ي 

اإملام موظفي القطاع والقائمني عليه باجلوانب 

نظمة واللوائح  �شا�شية يف �شناعة التاأمني والأ الأ

تنظيم  ال�شركات  وعلى  به.  اخلا�شة  واملعايري 

الوعي  درجة  ترفع  ومهنية  فنية  تطوير  برامج 

ب�شرية  كفاءات  توفري  على  وت�شاعد  التاأميني 

تخدم قطاع التاأمني والقت�شاد.

كما تتوىل املوؤ�ش�شة التاأكد من اللتزام مبا 

جمال  يف  وتعليمات  ولوائح  اأنظمة  من  ي�شدر 

�شنوية  اإ�شرافية  بزيارات  تقوم  فيما  التاأمني، 

من  التاأكد  بهدف  التاأمني  �شركات  جميع  اإىل 

واملهنية،  الكفاءة  من  عال  م�شتوى  على  اأنها 

واأن املتطلبات النظامية والفنية مطبقة ب�شكل 

النمو  من  مالئم  ق��در  حتقيق  على  ي�شاعدها 

والربحية، ويف الوقت نف�شه الوفاء بالتزاماتها 

جتاه املوؤمن لهم.

اإ�شافة اإىل ما �شبق، تقوم املوؤ�ش�شة باإجراء 

من  للتاأكد  ال�شركات  على  تفتي�شية  زي���ارات 

نظمة واللوائح و�شوابط �شلوكيات  التزامها بالأ

العمل يف التعامل مع املوؤمن لهم، ول�شمان قدرة 

التعاقدية،  بالتزاماتها  الوفاء  على  ال�شركات 

5 آالف وظيفة متاحة في 
قطاع التأمين خالل الثالث سنوات 

المقبلة

إيجاد تشريعات جديدة وإنشاء 
هيئة تخدم قطاع التأمين .. 

مطالب ضرورية لإلصالح

حلجم وطبيعة العمل و�شيا�شة ال�شتثمار، اإ�شافة 

وتوفري  امل��ال��ي��ة  امل���الءة  مبعايري  الل��ت��زام  اإىل 

�شالمة  ل�شمان  ال��الزم��ة  الفنية  املخ�ش�شات 

ومتانة املراكز املالية لل�شركات. 

خرى القدرة على التطوير  ومن التحديات الأ

واخلدمات  املنتجات  اأرق��ى  تقدمي  يف  ب���داع  والإ

توقعات  ظل  يف  احتياجاتهم،  ملقابلة  للعمالء 

من  اأدائ���ه  حت�شني  التاأمني  قطاع  يوا�شل  ب��اأن 

خالل حتقيق منو متوازن بني اأهداف ال�شركات 

ال�شوق  احتياجات  وتلبية  املتاحة  وم��وارده��ا 

وامل�شتفيدين مبا يعزز م�شتوى الثقة يف القطاع، 

كما يجب على ال�شركات التاأكد من مالءمة تو�شع 

عمال والنت�شار اجلغرايف مع الكفاءات  حجم الأ

الب�شرية واملوارد املالية والبنية الت�شغيلية لها. 

اأف�شل املمار�شات

وق����ال رئ��ي�����ض جل��ن��ة ال��ت��اأم��ني يف غ��رف��ة 

ال�شرقية »اإن موؤ�ش�شة النقد ال�شعودي حر�شت 

املعايري  اأف�شل  وفق  التاأمني  تنظيم قطاع  على 
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كبري!  منزل  اأو  فخمة  �شيارة  �شراء  نف�شها يف  املتعة  ول جتد 

 وتبحث عن اأبنائك وبناتك، لت�شتمتع معهم برحالت وجل�شات 

يف  ي�شاركوك  اأن  يهمهم  يعد  ومل  ك��ربوا  فتجدهم  وزي��ارات، 

ن�شطة، فقد �شار لكل منهم اهتماماته وعامله بل  مثل هذه الأ

ان�شغلت  قطعتهم حني  ن��ك  لأ بهم،  تلتقي  زم��الء  وقد ل جتد 

باأعمالك.

من  قلياًل  اأن  احلياة،  يف  جتربته  من  العجوز  وا�شتنتاج 

وتقنع  وزوجك  اأبنائك  مع  به  ت�شتمتع  �شبابك،  واأنت يف  املال 

لف بل واملاليني حينما تكون  مبا لديك، خري لك من مئات الآ

كهاًل.

والق�شة م�شهورة، وفيها تفا�شيل كثرية ملن اطلع عليها، 

ولكن اخلال�شة فيها قولن، بل اأقوال عدة، و�شخ�شًيا اأعتقد 

اأن العجوز رجل اأعمال بداأت طاقته يف النفاد، فحاول اإقناع 

على  مزاحمته  وع��دم  الدنيا،  يف  بالزهد  حمتمل  مناف�ض 

رباح. الأ

يجاد الوقت لت�شتمتع، فاعلم يا رعاك اهلل اأنك  وبالن�شبة لإ

نه اأ�شاًل  لن جتده، �شواء »ادهرت يف البيزن�ض« اأو »تنبلت«، لأ

اأكرث عاًما  اأنها تختنق  �شي�شيع على طرقات املدن التي يبدو 

بعد عام، اأو �شي�شيع على م�شاوريك للبلدية واأنت تراجع، اأو 

يف اأحد امل�شت�شفيات حتاول اإيجاد �شرير لقريبك املري�ض، اأو 

يجار، �شاحبها لي�ض  حتى بني مكاتب العقار تبحث عن �شقة لالإ

متع�شًبا �شد امل�شتاأجرين ال�شعوديني.

اأع��اله،  العجوز  حكمة  باإهمال  اأن�شحك  فاإنني  وعليه 

ر�ض. ومناف�شته واأمثاله على اأرزاق اهلل يف الأ

متانة  من  دوري  ب�شكل  تتاأكد  املوؤ�ش�شة  ف��اإن 

املراكز املالية لل�شركات. 

نتائج مالية

بقطاع  اخلا�شة  املالية  النتائج  واأظهرت 

املنتجات  على  الطلب  يف  منوًا  موؤخًرا  التاأمني 

ق�شاط  واخلدمات التاأمينية حيث بلغ اإجمايل الأ

2010م  ع��ام  ن��ه��اي��ة   يف  التقديرية  املكتتبة 

12.4% عن  16.41 مليار ريال بارتفاع ن�شبته 

وفًقا   ، ريال  مليار   14.6 والبالغ   2009 العام 

لدرا�شات قامت بها موؤ�ش�شة النقد ال�شعودي ، 

وبالتايل يتوقع اأن ي�شكل قطاع التاأمني ن�شبة %1 

من اإجمايل الناجت املحلي للعام 2010م. 

املنتجات  جميع  يف  امللحوظ  النمو  ويعد 

منتجات  �شواء  املختلفة  بفروعها  التاأمينية 

التاأمني العام والتاأمني الطبي وتاأمني احلماية 

والدخار موؤ�شًرا واعًدا على منو م�شتوى الوعي 

وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  ف��راد  الأ لدى  التاأميني 

العاملة يف اململكة. 

التاأمينية  املطالبات  تبلغ  اأن  يتوقع  كما 

مببلغ  مقارنة   2010 عام  يف  ري��ال  مليار   4.7

وُتعد  2009م،  ع��ام  يف  ري���ال  5.8م��ل��ي��ارات 

ال�شرر  ح��دوث  ح��ال  يف  املدفوعة  املطالبات 

�شا�شية للخدمات املقدمة من �شركات  ال�شمة الأ

الطماأنينة  على  ت�شاعد  بدورها  التي  التاأمني 

ف��راد  م����ان ل��الأ ح�����ش��ا���ض ب��ال���ش��ت��ق��رار والأ والإ

واملوؤ�ش�شات وال�شركات. 

ه���ذا وت��ل��زم م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ن��ق��د ال�����ش��ع��ودي 

من  اأدن��ى  بحد  لها  املرخ�ض  التاأمني  �شركات 

رقم  للمادة  طبًقا   %30 تبلغ  الحتفاظ  ن�شبة 

مراقبة  لنظام  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  م��ن   40

امل��ادة  تلزم  كما  ال��ت��ع��اوين،  التاأمني  �شركات 

 %30 ن�شبته  تاأمني ما  باإعادة  ال�شركات  نف�شها 

ق���ل داخ��ل  م��ن جم��م��وع ال���ش��رتاك��ات على الأ

ن�شب  وتتاأثر عادة  التاأمني،  اإعادة  اململكة عند 

الحتفاظ عند �شركات التاأمني بالن�شب العالية 

املركبات  على  التاأمني  قطاعي  يف  لالحتفاظ 

الن�شبة  ي�شكالن  اللذين  ال�شحي   والتاأمني 

كرب من اإجمايل اأق�شاط التاأمني. الأ

همية م�شاركة التاأمني الفاعلة يف مثل هذه  ولأ

احلالت، وجهت موؤ�ش�شة النقد ال�شعودي جميع 

املت�شررين  تعوي�ض  �شرعة  اإىل  التاأمني  �شركات 

التاأمني  وثائق  لن�شو�ض  وفقًا  لهم  املوؤمن  من 

ال�شادرة ل�شاحلهم، وت�شهيل اإجراءات ا�شتالم 

م��ط��ال��ب��ات امل��ت�����ش��رري��ن واحل��ر���ض ال��ت��ام على 

�شراع بت�شويتها. التعامل معها مبهنية عالية والإ
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من تحنيط الموتى..
إلى طاقة تحرك العالم

البرتول ..

نتيجة  وذل��ك  كبيرة،  متقلبة بصورة  األخيرة  السنوات  البترول خالل  أسعار  باتت 
للظروف العاملية التي حتدث من حني آلخر، حيث تراوحت األسعار خالل األشهر 
القليلة املاضية ما بني مستويات 60 و120 دوالًرا للبرميل الواحد، البترول الذي 
يطلق عليه الذهب األسود ينظر إليه اخلبراء بأنه احملرك الرئيس ألسعار السلع 
ن��ود أن نتعرف على  البترول  العاملية على مستوى العالم، من خ��الل ه��ذا املجهر 

بصورة أقرب..

الرياض: تداول
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ما هو؟

 )rock( مبعنى �شخر )petra( م�شطلح لتيني مكون من )Petroleum( البرتول

�شود(، وهو  oil( ويطلق على البرتول اأحياًنا ا�شم )الذهب الأ و)oleum( مبعنى زيت 

خ�شر، والبرتول  �شائل ثقيل القوام )ثخني كثافته عالية( اأ�شود اللون مييل اإىل البني اأو الأ

�شطح  على  اأحياًنا  يظهر  امل�شتعلة.  املواد  من  كثري  على  لحتوائه  لال�شتعال  قابل  �شائل 

ر�ض يف بع�ض املناطق على �شكل برك نفطية، حيث عرفه القدماء يف �شورته اخلام،  الأ

كما  ال�شفن،  وطالء  والبناء،  �شاءة،  كالإ احلياتية  ال�شتخدامات  بع�ض  يف  وا�شتخدموه 

مرا�ض، ويف حتنيط املوتى، ويف بع�ض ال�شناعات الب�شيطة،  ا�شتخدم يف عالج بع�ض الأ

واملنتجات  املركبات  من  للعديد  غنيًّا  وم�شدًرا  للطاقة،  ا  مهمًّ م�شدر  النفط  ويعترب 

�شمدة، واملبيدات احل�شرية، والبال�شتيك وغريها. الكيميائية، كاملذيبات، والأ

تركيبه 

خرى،  الأ الع�شوية  واملركبات  الهيدروكربونات  من  معّقد  خليط  من  النفط  يتاألف 

ويتفاوت تركيبه ب�شكل كبري من نوع اإىل اآخر، واملركبات الع�شوية كما هو معروف تتاأّلف 

ك�شجني، والنيرتوجني، والكربيت، كما  من الكربون، والهيدروجني، وعنا�شر اأخرى كالأ

والنيكل.  والفاناديوم  كاحلديد  املعدنية،  العنا�شر  بع�ض  من  اآث��ار  على  النفط  يحتوي 

ن�شبة   C4H10 والبيوتان   ،C3H8 والربوبان   ،C2H6 يثان  والإ  ،CH4 امليثان  وي�شّكل 

عالية من الهيدروكربونات املكّونة للبرتول.

اأ�شله

اختلف العلماء يف اأ�شل البرتول، فمنهم من يرى اأّن املادة غري الع�شوية متمثّلة يف 

�شل، ومنهم من يرى اأّن اأ�شل البرتول هو الكائن احلّي املوؤّلف  الكربون ومركباته هي الأ

من املادة الع�شوية.

النظرية الع�شوية

يرى الكثري من علماء اجليولوجيا اأّن اأ�شل البرتول - وكذلك الفحم احلجري والغاز 

الطبيعي - هو بقايا الكائنات احلّية القدمية من النباتات واحليوانات البحرية ال�شغرية، 

املحيطات  من  منخف�شة  مناطق  يف  كبرية  بكميات  الكائنات  هذه  بقايا  تر�شّبت  حيث 

وتغّطت بطبقات من الطني، وحتت تاأثري ال�شغط واحلرارة وعامل الزمن حتّللت بقايا 

هذه الكائنات وحدثت لها العديد من التحّولت والتفاعالت احليوية لينتج البرتول.

النظريات البديلة

يرى كثري من العلماء اأّن اأ�شل البرتول لي�ض الكائن احلّي، اإمّنا اأ�شله عن�شر الكربون 

املثال  �شبيل  على  الكال�شيوم  كربيد  كمركب  الع�شوية  غري  الكربونية  املركبات  وبع�ض 

ر�ض قدمًيا، تغريات  CaC2 حيث اعرتى عن�شر الكربون ومركباته والتي كانت متالأ الأ
الع�شوية  املركبات  وبقية  الهيدروكربونات  من  الهائل  اخلليط  هذا  عنها  نتج  كيميائية 

املكّونة للبرتول.

تاريخ البرتول

التاريخ احلديث  اأّما  امليالدي،  الرابع  القرن  ال�شني يف  بئر برتول يف  اأّول  مت حفر 

للنفط فقد بداأ يف بولندا يف عام 1853 فعندما ُاكت�شفت عمليات تقطري النفط اخلام، 

 )Edwin Drakes( ويف الوليات املتحدة بداأت ال�شناعة النفطية باكت�شاف ادوين درايك

للنفط يف عام 1859 م قرب تيتو�شفيل بولية بن�شلفانيا.

التنقيب

عن  التنقيب  واأدوات  و�شائل  تطوير  من  طويلة  �شنوات  عرب  اجليولوجيون  مّتكن 

وىل لال�شتفادة من هذا الكنز هي  البرتول وا�شتخراجه، وبطبيعة احلال تعترب اخلطوة الأ

ر�ض، تبداأ عملية ال�شتخراج باحلفر اإىل اأعماق بعيدة، ويف كثرٍي  اإخراجه من باطن الأ

على تلقائًيا ب�شبب وجود الغاز الطبيعي ووقوع البرتول  من احلالت يندفع البرتول اإىل الأ

حتت �شغط عال، فطبقة البرتول يف العادة تكون حم�شورة بني طبقة الغاز التي تعلوها، 

حيان ي�شطر مهند�شو البرتول اإىل �شخ  وطبقة املاء التي توجد اأ�شفل منها، ويف بع�ض الأ

كميات كبرية من املاء يف داخل البئر لي�شعد النفط.
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معدات ا�شتخراجه

البرتول يف �شورته اخلام )crude oil(غري مفيد، 

ولال�شتفادة منه تتم معاجلته مبجموعة من العمليات، 

ينتج  التي  البرتول،  تكرير  العمليات  هذه  على  ويطلق 

 Petroleum( املفيدة  امل�شتقات  من  جمموعة  عنها 

Products(، ومتّر عملية تكرير النفط عادًة باملراحل 
التالية:

املاء  من  التخّل�ض  وت�شمل  ولّية:  الأ املعاجلة  اأوًل: 

ت�شبق  مهّمة  خطوة  وهي  للنفط،  امل�شاحبة  م��الح  والأ

برج  يف  م����الح  والأ امل��اء  وج��ود  لكون  التقطري  عملية 

وجود  عن  ينتج  فقد  خطرية،  م�شاكل  ي�شبب  التقطري 

املاء انفجار برج التقطري لل�شغط الهائل الذي ينتج من 

 )corrosion( تاآكل مالح فت�شبب  الأ اأّما  املاء،  تبّخر 

احلديد امل�شنوع منه مادة الربج.

وهي   :)Distillation( التقطري  عملية  ثانًيا: 

�شخمة،  اأب��راج  يف  تتم  التي  والرئي�شة  املهّمة  العملية 

وينتج عنها ف�شل البرتول اإىل مكوناته،وبوجه عام فاإن 

التقطري  برج  من  الناجتة  البرتولية  امل�شتقات  معظم 

التجزيئي للنفط تكون على النحو التايل:

يتاألف  منتج  )petrol ether(وه��و  الغازات   -1

من عدد قليل من املركبات الع�شوية معظمها عبارة عن 

واليثلني  واليثان  امليثان  مثل  خفيفة  هيدروكربونات 

اأعداد  الغالب ترتاوح  والبوتان وغريها ويف  والربوبان 

ذرات الكربون يف املركبات املكونة لها من 1-4 وتتكثف 

عند درجات غليان اأقل من 25 درجة مئوية وي�شتخدم 

اإنتاج غاز الطهي )البيوتاغاز( واإنتاج  هذا امل�شتق يف 

غازات اأخرى مثل غاز ال�شيتلني امل�شتخدم يف عمليات 

اللحام، كما يعترب هذا امل�شتق مادة تغذية هامة جًدا 

لل�شناعات البرتوكيميائية.

واأهمها   )light petrol( اخلفيفة  ال�شوائل   -2

ال�شيارات(  )وق���ود   )gasoline( اجل��ازول��ني  منتج 

 9-5 من  مركباته  يف  الكربون  ذرات  اأع��داد  وت��رتاوح 

ويتكثف عند درجات حرارة 35-150 ويعترب احلقيقة 

هذا املنتج من اأهم م�شتقات البرتول نظًرا لال�شتخدام 

الوا�شع النطاق له يف كل دول العامل.

3- الكريو�شني )kerosene( ترتاوح اأعداد ذرات 

الكربون يف هذا امل�شتق من 9-15 ذرة كربون ويتكاثف 

النفاثة  للطائرات  كوقود  وي�شتخدم   250-150 عند 

منه  رديء  نوع  ي�شتخدم  كما   ،)jet engine fuel(
كوقود رخي�ض الثمن يف املن�شاآت ال�شناعية واملنازل.

4- الديزل اأو ال�شولر )Diesel( �شائل اأثقل من 

واملحركات  امل�شانع  يف  كوقود  ي�شتخدم  الكريو�شني 

ال�شخمة وال�شاحنات.

وهي   )lubrication oil( الثقيلة  ال�شوائل   -5

حرارة  درجات  عند  عند  تتكاثف  مركبات  من  تتاألف 

التزييت  زي��وت  اإن��ت��اج  ويتم  م  درج��ة   300 م��ن  اأع��ل��ى 

لل�شناعات  مهًما  م�شدًرا  تعترب  كما  منها،  املختلفة 

م�شتقات  اإىل  منها  البرتولية حيث ميكن حتويل جزء 

خفيفة كاجلازولني عن طريق عمليات برتولية معروفة 

مثل التك�شري احلراري والتك�شري احلفزي.

 )asphalt( ال��زف��ت   -6

قاع  يف  املتجمعة  البقايا  وه��ي 

ل��ف م���ن م��رك��ب��ات  ال����ربج ت��ت��اأ

ع�����ش��وي��ة )ه���ي���دروك���رون���ات 

وغريها( ذات وزن جزيئي عال 

جًدا  مرتفعة  غليان  ودرج���ات 

ن�شاءات  الإ طالء  يف  وت�شتخدم 

ويف  ال�شفن  وطالء  اخلر�شانية 

تزفييت الطرق وتعبيدها.

املوا�شفات:   حت�شني  ثالًثا: 

بعد احل�شول على هذه امل�شتقات فاإنه ليتم ت�شويقها 

نها يف احلقيقة غري �شاحلة لال�شتخدام حتى  مبا�شرة لأ

اإجراء  ن، ولكي تكون �شاحلة لال�شتخدام لبد من  الآ

لال�شتخدام  مالئمة  لتكون  عليها  التح�شينات  بع�ض 

املطلوب فلو اأخذ على �شبيل املثال اجلازولني مبا�شرة 

من برج التقطري وو�شع يف �شيارة فاإن املحرك �شوف 

ا�شتخدم  ولو  يعمل م�شحوًبا بخبط �شديد و�شو�شاء، 

الطائرة  ل�شقطت  للطائرة  كوقود  مبا�شرة  الكريو�شني 

�شمعية  م��واد  على  املعالج  غ��ري  الكريو�شني  لح��ت��واء 

درج��ات  عند  بالطائرة  التو�شيل  اأنابيب  يف  تتجمد 

جواء املرتفعة. احلرارة املنخف�شة يف الأ

اأنواعه

اإىل  ك��ث��اف��ت��ه،  ح�شب  ال��ن��ف��ط  ت�شنيف  مي��ك��ن 

 ،)light( خفيف  ون��ف��ط   )heavy( ثقيل  نفط 

ن�شبة  اإىل  البرتول  كثافة  اختالف  خا�شية  وترجع 

هذه  زادت  فكّلما  فيه،  الثقيلة  الهيدروكربونات 

ف��اإّن  احلقيقة  ويف  النفط،  كثافة  زادت  الن�شبة 

�شعًرا  واأغلى  ال�شوق  يف  طلًبا  اأكرث  اخلفيف  النفط 

كمّيات  على  منه  احل�شول  اإمكانية  ب�شبب  وذل��ك 

اجلازولني  وبالذات  البرتولية  امل�شتقات  من  كبرية 

كرث  الأ البرتويل  امل�شتّق  يعترب  الذي   )gasoline(

اإىل  ال��ب��رتول  ت�شنيف  ميكن  كما  ال��ع��امل.  يف  طلًبا 

برتول حلو sweet، ن�شبة كربيت sulfur منخف�شة، 

وبرتول حام�ض sour ن�شبة كربيت عالية، وبالطبع 

فاإّن النفط احللو اأكرث طلًبا يف ال�شوق العاملية.

أصل البترول عبارة عن بقايا 
الكائنات القديمة من النباتات 

والحيوانات البحرية 

تم حفر أّول بئر بترول في 
الصين في القرن الرابع الميالدي

المجهر
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تطور تاريخي في العالقة 
بين المنتجين والمستهلكين

منتدى الطاقة الدولي:

36
العدد 53 - مارس 2011م

متابعات



ويهدف ميثاق منتدى الطاقة الدويل الذي مت اعتماده اإىل ت�شييق اخلالفات 

ع�شاء، املنتجة وامل�شتهلكة للطاقة ودول العبور ب�شاأن ق�شايا الطاقة  بني الدول الأ

كمل ملدى حاجتهم لبع�شهم البع�ض. العاملية وتعزيز الفهم الأ

حمايد  منرب  بدور  ي�شطلع  احلكومات  بني  فيما  ترتيب  مبثابة  امليثاق  ويعد 

بني  الطاقة  حل��وار  موثوقة  معلومات  على  ومبني  ومتوا�شل  و�شريح  وت�شاوري 

اأع�شائه من الدول املنتجة وامل�شتهلكة للطاقة، مبا فيها دول العبور فيما ل يرتب 

امليثاق بني اأع�شائه اأية حقوق اأو التزامات ملزمة قانونًيا. 

ن�شطة  )الأ الرئي�شة  واأجهزته  و�شروطها  املنتدى  يف  الع�شوية  امليثاق  وحدد 

وجلنة  الدولية  الدعم  وجمموعة  العامة  م��ان��ة  والأ التنفيذي  واملجل�ض  ال��وزاري��ة 

مما  للمنتدى  والنفقات  ال�شنوية  امليزانية  حدد  كما  ال�شت�شارية(  ال�شناعات 

جل وتنفيذ برامج متتد ل�شنوات عدة حيث يتم متويل  يتيح التخطيط الطويل الأ

مانة العامة من خالل م�شاهمات �شنوية ترتاوح بني 05% و6% من  اأوجه ن�شاط الأ

وجه ن�شاط اإ�شافية.  ع�شاء وكذلك م�شاهمات تكميلية لأ الأ

ع�شاء يف املنتدى بعث ن�ض امليثاق  و�شتتوىل حكومة اململكة نيابة عن الدول الأ

مم املتحدة لتعميمه على اأع�شاء املنظمة كوثيقة ر�شمية من  مانة العامة لالأ اإىل لالأ

مم املتحدة. وثائق الأ

مانة  الأ �شتتخذ  وبالتايل  للمنتدى  مقرا  الريا�ض  �شتكون  امليثاق  على  وبناء 

داء  العامة من الريا�ض مقًرا لها وت�شتفيد من احل�شانات والمتيازات الالزمة لأ

وظائفها وفًقا لربوتوكول املقر واحل�شانات والمتيازات املوقعة بني حكومة اململكة 

مانة العامة ملنتدى الطاقة الدويل 2004 واأية تعديالت عليه.  والأ

ان�شمام )50(  من  يوًما  ثالثني )30(  بعد  املفعول  �شاري  امليثاق  و�شي�شبح 

اإعالم جميع  مني العام  الثالث، ويتوىل الأ اإىل ع�شوية املنتدى طبًقا للق�شم  دولة 

ع�شاء بتاريخ �شريان مفعول امليثاق.  الدول الأ

دعم احلوار بني املنتجني وامل�شتهلكني

ويف املنتدى اأكد وزير البرتول والرثوة املعدنية املهند�ض علي النعيمي حما�شة 

الطاقة  منتجي  بني  و�شريح  مفتوح  حوار  قامة  لإ للنفط  وم�شدر  كمنتج  اململكة 

طراف  الأ والتعاون بني جميع  �شيعزز احلوار  امليثاق  اأن  اإىل  وم�شتهلكيها، م�شرًيا 

وم�شتعدتان  قادرتان  واأوبك  اململكة  اأن  اإىل  لفًتا  املقبلة،  جيال  الأ ل�شالح  املعنية 

مداد اأ�شواق النفط العاملية بحاجاتها عند ال�شرورة، مو�شًحا اأن ال�شطرابات  لإ

اأن  العر�ض،واأ�شاف  م�شتوى  يف  توؤثر  مل  و���ش��ط  الأ ال�شرق  منطقة  يف  احلا�شلة 

اأثناء  زمات �شابقا حيث تدخلت  اأثبتت قدرتها على التدخل يف اأوقات الأ »اململكة 

حرب العراق واإيران وحرب اخلليج 1991 واإع�شار كاترينا«. 

جل حتقيق الهدف املتمثل يف اإقامة احلوار امل�شتمر وحتقيق  اإنه لأ وقال النعيمي 

املزيد من ال�شتقرار يف �شوق الطاقة العاملية، قامت اململكة باإن�شاء اأمانة لهذا املنتدى 

و�شط تاأييد دويل، لي�شهم يف ت�شهيل احلوار بني املنتجني وامل�شتهلكني وما يرتبط بذلك 

من م�شالح بهدف اإيجاد �شوق طاقة دولية تت�شم بال�شتقرار وال�شفافية، مو�شحا اأن 

احلاجة ظهرت خالل اجتماعي لندن وجدة الوزاريني اللذين عقدا عام 2008 لتكوين 

الطاقة  ملنتدى  الثاين ع�شر  الوزاري  الجتماع  اإىل  تو�شياته  يقدم  فريق من اخلرباء 

تقلبات  من  واحلد  املنتدى  يتبناه  الذي  العاملي  احلوار  هيكل  تعزيز  اأجل  من  الدويل 

مانة ملنتدى  �شوق النفط، حيث مت تكوين فريق توجيهي رفيع امل�شتوى بتن�شيق من الأ

· 87 دولة وافقوا على ميثاق منتدى الطاقة الدولي

· الميثاق يسري مفعوله بعد 30 يوًما من انضمام 50 
دولة إلى عضوية المنتدى

اأك����د م��ن��ت��دى ال��ط��اق��ة ال�����دويل ال����ذي اختتم 

فعالياته م�ؤخًر� بالريا�ض، �أنه حدث تاريخي هام 

لر�ؤية  �لد�لية  �ملنظمات  ال�ستجابة  نتيجة  ياأتي 

خادم �حلرمني ح�ل �حل��ر بني �ملنتج ��مل�ستهلك 

����س��ت��ق��ر�ر حقيقي يف  ح����د�ث  الإ �أم��ث��ل  ك�سبيل  ه��� 

�أ�س��ق �لطاقة. 

كما �أن �عتماد �ت�قيع 87 د�لة يف �لعامل على 

ميثاق منتدى �لطاقة �لد�يل ميثل نقطة حت�ل 

تاريخية يف �لعالقة بني �لد�ل �ملنتجة ��مل�ستهلكة 

للنفط يف �لعامل. 
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· الرياض مقر للمنتدى.. 
والمملكة تستفيد من الحصانات 

واالمتيازات الدولية

املرجعية  البنود  و�شع  على  �شراف  لالإ الدويل  الطاقة 

وتو�شيات  مرئيات  واأ�شفرت  وعمله،  اخل��رباء  لفريق 

الفريق عن �شدور اإعالن كانكون الوزاري الذي وافقت 

امل�شاركة يف كانكون  وال�شتني  ال�شت  الدول  عليه جميع 

مار�ض املا�شي. 

�شلمان  بن  عبدالعزيز  م��ري  الأ اأك��د  جانبه  من 

ل�شوؤون  املعدنية  وال����رثوة  ال��ب��رتول  وزي���ر  م�شاعد 

احلرمني  خ��ادم  بذلها  التي  اجلهود  على  البرتول 

ال�شتقرار  ع��ادة  لإ العزيز،  عبد  بن  عبداهلل  امللك 

�شواق البرتولية، حينما دعا اإىل ذلك يف اجتماع  لالأ

وامل�شتهلكني،  املنتجني  �شم  الذي   2008 عام  جدة 

م�شرًيا اإىل اأن وزراء البرتول اأبدوا دعمهم ال�شيا�شي 

�شواق  الأ ت�شهدها  التي  التقلب  لق�شايا  للت�شدي 

البرتولية، ولفت اإىل اأن ميثاق منتدى الطاقة الدويل 

�شيعود بالفائدة على البلدان التي اأقرته يف غ�شون 

ال�20 عاما املقبلة، م�شددا على اللتزام مبا خل�ض 

املا�شي  دي�شمرب  يف  عقد  الذي  كانكون  اإعالن  اإليه 

ودعا اإىل دعم احلوار بني املنتجني وامل�شتهلكني. 

واأو�شح م�شاعد وزير البرتول اأن الوثيقة ت�شعى 

من  الطاقة،  منتدى  اأمانة  متويل  ا�شتدامة  ل�شمان 

اأجل �شمان قدرتها على القيام بالدرا�شات املطلوبة 

الدول  اإىل  اأف�شل  بيانات  وتقدمي  املعلومات  وتبادل 

التعاون  طريق  على  جديدة  خطط  وهي  ع�شاء،  الأ

الدويل بني جميع اأ�شحاب امل�شالح. 

اإنه متاأكد من قدرة  يف املقابل قال بونو تاناكا 

النفط  العاملي على  الطلب  تلبية  اأوبك على  منظمة 

م��دادات،  يف اأي وقت ويف حال حدث تناق�ض يف الإ

مليارات  �شتة  تتجاوز  الحتياطيات  اأن  اإىل  م�شريا 

برميل ميكن ا�شتعمالها يف اأي وقت. 

يف  الو�شع  ب��ني  �شا�شع  ف��رق  هناك  واأ���ش��اف« 

الطمئنان  بالفعل  واأ�شبح  ن..  الآ والو�شع   2008

قل يف املديني الق�شري  مدادات على الأ على حجم الإ

واملتو�شط«. 

اأكد  ال��دويل  الطاقة  منتدى  من  هول�شت  ن��وح 

اجتماع  عقد  على  اليوم  ال��ق��درة  لديه  املنتدى  اأن 

م�شتعجل يف اأي وقت يف حال حدث خلل بني العر�ض 

والطلب وميكنه اأي�شا التدخل ب�شرعة. 

للنفط،  الراهن  �شعار  الأ بارتفاع  يتعلق  وفيما 

�شعار  قال تاناكا اإن هناك اأ�شباًبا اأ�شهمت يف رفع الأ

من منت�شف العام املا�شي، منها امل�شاربة وارتفاع 

معها  التعامل  علينا  التي  العوامل  من  وهي  الطلب 

للحد من هذا الرتفاع. 

نتائج مفيدة

ميثاق  اأن  املنتدى  فعاليات  اأك��دت  املجمل  ويف 

للمنتدى  معزًزا  اإط��اًرا  وفر  للطاقة  العاملي  املنتدى 

العاملي للطاقة، وقد تناول برنامج التعاون لكل من 

متابعات
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اأمانة وكالة الطاقة الدولية، املنتدى العاملي للطاقة، 

و»اأوبك« م�شاألة التقلبات يف اأ�ش����واق الط���اقة ال����ذي 

ت���م التو�ش����ل اإليه يف اإعالن كانكون يف امل���ك�شيك.

النتائج  م��ن  ع���دًدا  التعاون  برنامج  وف��ر  كما 

املفيدة التي ناق�شها الوزراء خالل الجتماع، واأولها 

واللوائح  والنفطية  املالية  ���ش��واق  الأ بني  العالقات 

الور�شة  يف  ذل��ك  ومتثل  الطاقة،  ���ش��واق  لأ املنظمة 

الدولية  الطاقة  وكالة  اأمانة  اأقامتها  التي  امل�شرتكة 

واملنتدى العاملي للطاقة و»اأوبك« حول ما الذي ميكن 

�شواق النفطية واملالية للتفاعل اخلا�ض  اأن تفعله الأ

املعقدة  �شعار  الأ حول  مو�شع  حوار  وجرى  بالطاقة، 

�شواق ونقل املخاطر واملنافع املحتملة وعواقب  يف الأ

وتكاليف خمتلف العرو�ض باللوائح التنظيمية.

وزراء  اإن  للمنتدى  اخل��ت��ام��ي  ال��ب��ي��ان  وق���ال 

الطاقة اأقروا احلاجة اإىل حت�شني �شفافية البيانات 

للوائح النظامية واحلوار امل�شتمر  والتن�شيق الدويل 

بالعمل  واأ���ش��ادوا  وامل��ال��ي��ة،  النفطية  ���ش��واق  الأ ب��ني 

ت�شجيعهم  وقدموا  الثالث  املنظمات  به  تقوم  الذي 

لها وال�شري قدًما يف هذا العمل املهم يف اجتماعات 

املو�شع  احلوار  تي�شر  �شاأنها  من  منتظمة  م�شتقبلية 

�شواق النفطية واملالية. بني الالعبني يف الأ

املنهجيات  اأن  ك�شفت  امل��ن��اق�����ش��ات  اأن  وب���ني 

�شباب  الأ حتديد  يف  مهمة  عوامل  تعترب  والتعاريف 

الكامنة والختالفات يف التوقعات، واأو�شى املنتدى 

بامل�شي فيما يتعلق بتجان�ض التعريفات كلما اأمكن، 

والك�شف عن املزيد من البيانات يف الوقت املنا�شب 

وحت�شني التوافق بني التوقعات.

تبادل  حت�شني  اإىل  احلاجة  املنتدى  اأب��رز  كما 

وتعزيز  حت�شني  خ��الل  م��ن  وامل��ع��ل��وم��ات  البيانات 

اإمكان  وا�شتغالل  امل�شرتكة،  النفط  بيانات  مبادرة 

عقد املزيد من الجتماعات امل�شرتكة حول جمالت 

تقنية معينة ذات الهتمام امل�شرتك.

اأن  اع��ت��ربوا  املجتمعني  اأن  اإىل  البيان  ولفت 

�شا�شية  الأ ال��دواف��ع  من  والبيئة  الطاقة  �شيا�شات 

كما  ال��ط��اق��ة،  ع��ل��ى  امل�شتقبلي  وال��ط��ل��ب  للعر�ض 

اليقني يف  التي متثل عدم  املجالت  اأكرث  اأنهما من 

اإجماًعا حول احلاجة  اأن هناك  التوقعات، مو�شًحا 

اإىل تخفيف حدة فقر الطاقة.

ولفت امل�شاركون اإىل عدد من املجالت التي ميكن 

من خاللها حت�شني التوافق بني توقعات كل من املنظمة 

العاملية للطاقة و»اأوبك« مبا يف ذلك املزيد من اللتقاء 

كرث للمعلومات. يف التعريفات والتحليل الأ

ن�شطة املتعلقة مببادرة بيانات النفط  وب�شاأن الأ

النفط  م��ب��ادرة  ه��دف  اإن  البيان  ق��ال  امل�شرتكة، 

اإعادة ت�شميتها مببادرة بيانات  امل�شرتكة التي متت 

يف  ملحوظ  تغيري  حتقيق  هو  امل�شرتكة  املنظمات 

التوقيت  حيث  م��ن  النفط  اأ���ش��واق  بيانات  موقف 

يف  اأ�شا�شية  تعد  والتي  وال�شفافية  اجل��ودة  وارتفاع 

على  التاأكيد  الطاقة  وزراء  واأعاد  النفط،  ا�شتقرار 

املنا�شب  الوقت  يف  دقيقة  بيانات  بتقدمي  التزامهم 

ملبادرة بيانات املنظمات امل�شرتكة، وقدموا ت�شورهم 

للتعاون يف تو�شيع املبادرة يف الوقت املنا�شب لت�شمل 

�شواق  بيانات حول م�شادر اأخرى للطاقة تعد مهمة لأ

الطاقة يف العامل ون�شر بيانات اأخرى تنا�شب اأ�شواق 

يف  الثانوي  وال�شتثمار  الطبيعي  الغاز  مثل  الطاقة 

النفط والغاز يف كل من الدول امل�شدرة وامل�شتهلكة.

بيانات  مبادرة  تو�شيع  اأن  على  ال��وزراء  و�شدد 

للغاز  ال�شهرية  البيانات  لتغطي  امل�شرتكة  النفط 

جيدة  ب�شورة  حالًيا  فيه  العمل  يجري  الطبيعي 

لت�شمل التعاون مع منتدى الدول امل�شدرة للغاز، ومن 

م�شرتكة  مبادرة  اأول  اإ�شدار  اإىل  ت��وؤدي  اأن  املاأمول 

2011، م�شريين اإىل  �شواق قبل نهاية عام  للغاز لالأ

البيانات  لت�شمل  امل�شرتكة  النفط  م��ب��ادرة  تو�شيع 

ال�شنوية حول الطاقات يف الدول املنتجة وامل�شتهلكة، 

وتو�شيع اخلط���ط �شي���بداأ بالنفط، ويجري العمل به 

ح��الًيا ومن املتوقع اأن تظ�هر اأول���ى الن��تائج يف عام 

.2012

واأو�شح الوزراء اأن دول املنتدى العاملي للطاقة 

بيانات  ق��اع��دة  وموثوقية  ج��ودة  دع��م  اإىل  بحاجة 

ثالثة  من  هدف  لتحقيق  امل�شرتكة  النفط  مبادرة 

اأوجه بنهاية عام 2011، و�شجعوا املنظمات الثالث 

على موا�شلة جهودها وامل�شي قدًما بالعمل من اأجل 

الطاقة،  اأ�شواق  يف  التقلب  تخفيف  على  امل�شاعدة 

م�شريين اإىل اأن تخفيف التقلبات يف اأ�شواق الطاقة 

اأ�شواق  يف  ال�شتقرار  لتحقيق  ق�شوى  اأهمية  ميثل 

�شاأنه  ومن  الطاقة،  يف  ال�شتثمار  وحت�شني  الطاقة 

اأن يفيد يف انتعا�ض القت�شاد العاملي، ويتطلب هذا 

املزيد من التقدم يف حتقيق �شفافية البيانات يف كل 

�شواق النفطية واملالية، وو�شع لوائح من���ا�شبة  من الأ

م�����شرتك  فهم  حت�شني  وك�����ذلك  عاملية  من�شقة 

لجت���اهات اأ�شواق الط���اقة وتوقعاتها.
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البورصة التونسية 

بين األمل.. وظروف اإليقاف

ملحة تاريخية

وراق املالية الوحيدة  بور�سة تون�س هي �سوق الأ

�لعاملة يف تون�س منذ �إن�شائها عام 1969.

املحطات الرئي�صية يف بور�صة تون�س

وراق املالية.  - فرباير 1969: تاأ�سي�س تون�س للأ

- نوفمرب 1994: �شدور �لقانون 94-117 ب�شاأن 

مهام  بني  تف�شل  �لتي  �ملالية  �ل�شوق  تنظيم  �إع��ادة 

ور�ق �ملالية.  �شر�ف و�إد�رة �شوق �لأ �لإ

ور�ق �ملالية يف  - نوفمرب 1995: �إن�شاء �شوق �لأ

تون�س، وهي �شركة عامة مملوكة من قبل و�شطاء يف 

�لبور�شة. 

تد�ول  �إلكرتوين  نظام  �إن�شاء   :1996 �أكتوبر   -

من �لقومي.  جمل�س �لأ

توناند�ك�س  موؤ�شر  �إط���اق   :1998 �أب��ري��ل   -

)قاعدة 1000 31 دي�شمرب 1997(. 

ب��دي��ل��ة،  ���ش��وق  �إط�����اق   :2007 دي�����ش��م��رب   -

و�ملرور  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية  للم�شاريع  خم�ش�شة 

 V900 �لقومي  م���ن  �لأ جمل�س  نظام  �إ���ش��د�ر  �إىل 

لكرتونية ليكون مقرها. �لتعامات �لإ

موؤ�شر  ح�شاب  طريقة  تغيري   :2009 يناير   -

توناند�ك�س على �لتد�ول �حلر، ووقف �شدور موؤ�شر 

�أطلق يف �أيلول / �شبتمرب 1990. 

2009: تاأ�شي�س �شندوق �ل�شمان ل�شوق  - مايو 

�شد  �ملالية  و�ملنتجات  و�ل��ع��م��اء  �ملالية  ور�ق  �لأ

�ملخاطر غري �لتجارية.

طموحات البور�صة التون�صية

�لثقافة  تطوير  عملية  يف  �لفاعلة  �مل�شاهمة   -

يف  �لدخ����ار  تر�شيخ  �جت���اه  يف  �مل��ال��ي��ة 

�ملدخرين  ع���اد�ت  تغيري  ويف  �لبور�شة 

�لبور�شة يف ثقافة  �لتمويل عن طريق  و�إر�شاء 

ت�شيري �ل�شركات �لتون�شية. 

�ملايل  �لقطاع  يف  �أ�شا�شية  مكانة  �كت�شاب   -

�لتون�شي. 

�أمام �ل�شركات �لتون�شّية  �أبو�ب �لّطموح  - فتح 

�أ�شرع  �إجناز  مع  �أكرب  م�شاريع  ت�شور  من  بتمكينها 

بلوغ  وم��ن  من��ّوه��ا  �آج���ال  تقلي�س  م��ن  ميكنها  مب��ا 

م�شتوى �لعاملية. 

لثقافة  نطاق  �أو�شع  �لن�شر على  �مل�شاهمة يف   -

�ل�شفافية و�لت�شيري �لّر�شيد. 

حميطها  يف  ت��ون�����س  ح�����ش��ور  يف  �مل�شاهمة   -

قليمي.  �لإ

مزايا البور�صة التون�صية

على  �لر�شمي  �لتون�شية  �لبور�شة  ملوقع  وفًقا 

نرتنت فاإن مز�ياها تتمثل يف: �لإ

�أ�ش�س  مائم:  و�جتماعي  �قت�شادي  حميط    -

�قت�شادية متينة، �آفاق و�عدة، �إد�رة �شليمة لاقت�شاد، 

حتكم يف �لت�شّخم �ملايل، �شلم �جتماعي. 

ومطابق  م��ت��ط��ّور  وت�شريعي  ق��ان��وين  �إط���ار   -

للمو��شفات �لعاملّية. 

مان.  - تقنية تد�ول متقّدمة، توّفر �لّنجاعة و�لأ

- نظام ل�شمان ح�شن �إنهاء �ملعامات. 

�ملالية  �لو�شعّية  ومتانة  �ملهنّية،  ����ش��رت�ط   -

مل�شالح  �شمانا  �ملتدّخلني  جميع  على  و�ل��ن��ز�ه��ة 

�مل�شتثمرين. 

الرياض: تداول
تعد البورصة التونسية التي أنشئت يف عام 1969م، من البورصات العربية 
وهي  عاًما فقط.   42 الـــ  يتجاوز  البورصة ال  هــذه  إن عمر  الناشئة، حيث 
االن من البورصات العربية القليلة التي تتوقف عن التداول لفترة زمنية 
طويلة، وصل مداها ألكثر من الـ30 يوماً ، نتيجة للظروف السياسية التي 
متــر بها الــبــاد. مــن خــال هــذا التقرير نــحــاول أن نتعرف عــن قــرب على 

بورصة »تونس« بشكل أكبر..

تساهم البورصة 
في تطوير 

الثقافة المالية 
في اتجاه ترسيخ 

       االدخار

بورصة
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مكانتها

حتتّل �لبور�شة مكاًنا مركزًيا يف �ل�ّشوق �ملالية 

خرى:  بني موؤ�ش�شات �ل�شوق �لأ

م�شبق  لرتخي�س  خا�شعة  و�شاطة  �شركات   -

تتوىل وحدها ن�شاط تبادل �ل�ّشند�ت يف �لبور�شة. 

للمقا�شة  �ملهنيني  بني  �لتون�شية  �ل�شركة   -

مقابل  �لدفع  عملية  توؤّمن  �ملالية  ور�ق  �لأ و�إي��د�ع 

ت�شليم �ل�ّشند�ت. 

- �شندوق �شمان عملّيات �ل�ّشوق ِيوؤّمن �شمان 

ح�شن �إنهاء عملّيات �لتد�ول بني �لو�شطاء. 

�لرقابية  �ل�شلطة  وهي  �ملالية  �ل�ّشوق  - هيئة 

�شري  ح�شن  وعلى  �مل�شتثمرين  حماية  على  ت�شهر 

�أ�شو�ق �لبور�شة.

اأ�صواق البور�صة

ل��ت��د�ول  �ل��ب��ور���ش��ة  ت�شعرية  تخ�ش�س   -1

در�ج �ملن�شو�س  �ل�ّشند�ت �لتي ت�شتجيب ل�شروط �لإ

ت�شمل  وه��ي  للبور�شة.  �ل��ع��ام  بالرتتيب  عليها 

�سواق �لتالية: الأ

لل�شركات ذ�ت �حلجم  �ملال وحتتوي على �شوق رئي�شية خم�ش�شة  - �شوق �شند�ت ر�أ�س 

فاق �لو�عدة.  �لكبري و�شوق بديلة مفتوحة لل�شركات �ل�شغرى و�ملتو�شطة ذ�ت �لأ

�شة لتد�ول �شند�ت �لّدين.  - �ل�ّشوق �لرقاعّية: وهي خم�شّ

- �شوق لتد�ول ح�ش�س �ل�شناديق �مل�شرتكة للديون. 

االمتيازات واحلوافز للم�ستثمرين واملّدخرين:

ة على �ملدى �لّطويل.  - توظيفات توفر �ل�شيولة و�ملردودّية خا�شّ

- تقييم متو��شل للممتلكات. 

لفائدة  �شريبي  تخفي�س   -

�أ���ش��ح��اب ح�����ش��اب��ات �لدخ�����ار يف 

 . )CEA( شهم� �لأ

- �كت�شاب �شفة م�شاهم و�شريك 

يف �مللكية يف �شركات ذ�ت �شيت. 

االمتيازات لل�سركات:

لدى  مبا�شرة  م���و�رد  تعبئة   -

�مل�شتثمرين باأقل تكلفة. 

- ت��ع��زي��ز �ل�����ش��ه��رة وت��دع��ي��م 

�ل�شمعة. 

مل���ّدة  ت��خ��ف��ي�����س ���ش��ري��ب��ي   -

در�ج  �لتي تلي �لإ �ل�شنو�ت  �خلم�س 

بالبور�شة. 

- �شمان �لدميومة عرب ت�شهيل 

حالة. �لإ

جنبي بالبور�سة اال�ستثمار االأ

ج��ن��ب��ي  �لأ للم�شتثمر  ي�شمح 

�أ�شهم يف �ل�شركات �ملدرجة  �قتناء 

يف  تن�شط  �لتي  وغريها  بالبور�شة 

م�شتوى  �إىل  �لتناف�شية  �لقطاعات 

ب��دون  ب��امل��ائ��ة   49.99 �إىل  ي�شل 

ترخي�س م�شبق. 

وميكن جتاوز هذه �لن�شبة بعد 

�حل�شول على مو�فقة �لهيئة �لعليا 

لا�شتثمار، كما ي�شمح للم�شتثمرين 

�شلي  �لأ �ل�شتثمار  حتويل  جانب  �لأ

رب������اح ب��ك��ل ح��ري��ة م��ع �إع��ف��اء  و�لأ

�ملد�خيل �ملتاأتية من هذ� �ل�شتثمار 

من �ل�شر�ئب.

أنشطة
�أو  متثل �لبور�شة �شوًقا يلتقي فيه �مل�شتثمرون ل�شر�ء وبيع �شند�ت ر�أ�س �ملال 

�شند�ت �لدين �مل�شدرة من قبل �ل�شركات و�لدولة و�جلماعات �ملحلية، وبالتايل 

للموؤ�ش�شات باحل�شول  وت�شمح  للم�شتثمرين  �ل�شند�ت  �شيولة  �لبور�شة  ت�شمن 

على �لتمويات �لازمة لتنمية �أن�شطتها عرب �للجوء �إيل �لكتتاب �لعام، وعلى 

�شا�شية لتمويل �لقت�شاد. �شا�س ت�شكل �لبور�شة �إحدى �لرو�فد �لأ هذ� �لأ
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مؤشرات - أسواق األسهم

األسواق الخليجية:

ور�ق �ملالية �أكرث من %5  بد�أت �أ�شو�ق �ملال �خلليجية مبعدلت منو متباينة فارتفعت كل من �شوق دبي �ملايل و�شوق �أبوظبي لاأ

2% �إىل  �أدنى من  ور�ق �ملالية مبعدل  و�ل�شوق �ملالية �ل�شعودية �لتيقاربت معدلت منو5% تبعها بور�شة قطر و�شوق م�شقط لاأ

�شو�ق وما �شاحب ذلك من ��شطر�بات �شيا�شية حميطة باملنطقة و�شلت  منت�شف �ل�شهر تقريبا تبعها �نحد�ر و��شح يف �أغلب �لأ

ور�ق �ملالية منذ بد�ية �ل�شهر ينخف�س �إىل  ور�ق �ملالية، بينما ناحظ �أن �شوق �لكويت لاأ �إىل �أكرث من 10% يف �شوق م�شقط لاأ

خري من �ل�شهر ثم تبعتها عمليات جتميع خف�شت �لنخفا�س �إىل 5% يف �أخر �ل�شهر. �أن قاربت من 7% يف بد�ية �لثلث �لأ
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األسواق العاملية:

�شو�ق �ملالية مبعدلت منو بارتفاع متو�زية و�شلت يف �أعاها 6% يف بور�شة طوكيووناحظ يف منت�شف  بد�أت جميع �لأ

مبوؤ�شر  �أو�شلت  باملنطقة  �ملحيطة  �ل�شيا�شية  لا�شطر�بات  يعزى  �ل�شعودية  �ملالية  �ل�شوق  ملوؤ�شر  حاد  هبوط  �ل�شهر 

�شو�ق �ملالية ب�شكل مت�شاوي حيث  �ل�شوق مل�شتوى �نخفا�س بلغ 6.5% يف نهاية �ل�شهر ونرى تاأثري ذلك على باقي �لأ

كرث �رتفاعا بور�شة 225NIKKEI مبعدل  خري من �ل�شهر ثم عاودت �لرتفاع حيث كان �ل�شوق �لأ �نخف�شت يف �لربع �لأ

منو 4% حلقت به بور�شة NASDAQ مبعدل منو %3.

TASI DOW JONES NASDAQ FTSE 100 DAX CAC 40 NIKKI 225
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( فرباير 2011م

Member Activity for February 2011

Member Nameالرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداوالتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول�سركة الو�ساطة

VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

Al Rajhi Capital 1%1532,79817.77%1970,409,960.0015.84%21,083,795,804.5515.59�شركة �لر�جحي للخدمات �ملالية 

4AlJazira Capital%2327,48110.92%2945,781,921.0015.44%19,735,834,689.3014.59 �جلزيرة كابيتال 

هلي كابيتال NCB Capital 2%3475,05815.84%3765,336,764.0012.50%15,156,086,035.9011.21 �لأ

7Sabb Securities Limited%5216,8447.23%4545,405,959.008.90%13,421,386,497.059.92 �شاب لاور�ق �ملالية 

3Samba Capital%4356,81111.90%5633,273,260.0010.34%13,095,584,725.559.68 �شامبا كابيتال 

5Fransi Tadawul%6290,0929.67%6514,906,668.008.41%10,860,919,192.308.03 فرن�شي تد�ول

�شتثمار 8ANB Invest%7196,0466.54%7461,977,833.007.54%10,256,962,790.257.58�لعربي لاإ

Riyad Capital 6%8235,6007.86%8395,419,580.006.46%8,009,288,485.355.92الريا�س املالية

�شتثمار كابيتال  9AlIstithmar Capital%980,7542.69%9219,897,721.003.59%6,169,332,960.104.56 �لإ

Saudi Hollandi Capital 11%1056,1001.87%10153,051,133.002.50%3,451,582,127.502.55  �ل�شعودي �لهولندي �ملالية  

�شتثمار  .10AlBilad Investment Co%1261,3072.04%11108,459,289.001.77%2,434,603,060.651.80  �شركة �لباد لاإ

. 12Falcom Financial Group%1144,7111.49%12108,720,036.001.77%2,157,961,800.751.60 فالكم للخدمات �ملالية 

15Credit Suisse%1513,3900.45%1334,895,990.000.57%1,655,106,489.651.22  كريديت �شوي�س �لعربية �ل�شعودية  

13Alinma Investment Company%1420,4910.68%1435,934,738.000.59%1,080,681,994.100.80 �شركة �لإمناء لا�شتثمار 

19Jadwa Investment%199,8000.33%1524,876,388.000.41%984,845,411.900.73جدوى لا�شتثمار 

17EFG_Hermes ksa%1710,9100.36%1627,645,539.000.45%921,157,921.150.68  هريمي�س �ل�شعودية 

�شتثمار 16AlNefaie Investment Group%1312,5840.42%1740,108,794.000.65%840,049,345.850.62  جمموعة �لنفيعي لاإ

14Aloula Geojit Capital co%1613,4440.45%1830,853,760.000.50%707,455,898.150.52 �لوىل جوجيت للو�شاطة �ملالية 

18Osool Capital%1810,7490.36%1925,547,571.000.42%541,108,942.600.40 �أ�شول �ملالية 

ور�ق �ملالية 23Deutsche Securities%244,9570.17%207,441,202.000.12%474,390,511.100.35دويت�شه لاأ

و�شط لا�شتثمار �ملايل 22%205,1360.17%2124,107,393.000.39%436,769,612.550.32�شركة �ل�شرق �لأ
 Middle East Financial Investment
Company

21Morgan Stanley Saudi Arabia%235,6120.19%227,880,384.000.13%396,068,397.500.29 مورغان �شتانلي �ل�شعودية 

20Arbah Capital%256,0280.20%236,806,067.000.11%286,597,582.500.21 �أرباح �ملالية  

24SHUAA Capital Saudi Arabia%223,4590.12%248,887,523.000.15%272,259,194.050.20  �شعاع كابيتال   

�شتثمار   مار�ت خلدمات �لإ 25Emirates Investment Services%212,4940.08%2510,132,497.000.17%266,013,579.650.20�لإ

26Derayah Financial Corporation%261,3780.05%264,014,263.000.07%116,860,794.950.09 در�ية �ملالية

27Watan Investment and Securities%281,1240.04%272,848,684.000.05%96,149,657.200.07 وطن لا�شتثمار   

28Aldukheil Financial Group%278730.03%283,205,399.000.05%80,658,776.800.06 جمموعة �لدخيل �ملالية 

ور�ق �ملالية  30Muscat Capital Company%297090.02%292,591,273.000.04%72,600,532.050.05 بيت م�شقط لاأ

31Al Mal Securities Saudi%316260.02%301,418,101.000.02%71,895,936.750.05�ملال �شكيوريتيز 

29Audi Capital%308590.03%311,549,219.000.03%55,751,221.750.04   عودة �لعربية �ل�شعودية  

33%332930.00%32785,088.000.01%25,394,312.600.02 بيت �ل�شتثمار �لعاملي )�ل�شعودية(
 Global Investment House Saudi
Arabia

32Watheeqa Capital Company%325060.02%33792,972.000.01%17,054,849.700.01 �شركة وثيقة �ملالية  

34Rasmala Investments Saudi%34500.00%34117,113.000.00%4,013,581.400.00 �شركة ر�شملة لا�شتثمار �ل�شعودية

ور�ق �ملالية   35The Investor For Securities%35270.00%3558,266.000.00%3,058,240.800.00�شركة �مل�شتثمر لاأ

37%3640.00%362,400.000.00%28,430.000.00مرييل لين�س �ململكة �لعربية �ل�شعودية
 Merrill Lynch Kingdom of Saudi
Arabia

36Unicorn Capital Saudi Arabia%37150.00%37604.000.00%15,261.600.00يونيكورن كابيتال �ل�شعودية 

135,239,324,645.606,125,141,352.002,999,120�ملجموع
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اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق االنرتنت(  فرباير 2011م

Internet Activity for  February 2011

 �لرتتيب�لن�شبة قيمة �لتد�ول�شركة �لو�شاطة

�لن�شبة 

عن طريق 

�لنرتنت

�لرتتيب �لن�شبةكمية �لتد�ولت

�لن�شبة 

عن طريق 

�لنرتنت

�لرتتيب�لن�شبة�ل�شفقات

 �لن�شبة 

عن طريق 

�لنرتنت

Member Name

Internet Value Internet
Value Ratio

 Value
Rank

 Internet
 Value Bank

Ratio
Internet Volume

 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
 Volume

Bank Ratio

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

 Internet
 Trades Bank

Ratio

AlJazira Capital%478.07%255,68012.36%169.89%661,002,15517.63%171.33%14,077,184,163.7518.34�جلزيرة كابيتال

هلي كابيتال  NCB Capital %177.79%369,55717.86%270.68%540,946,92814.43%268.79%10,425,877,322.2513.58 �لأ

 �شركة �لر�جحي للخدمات 

املالية

9,424,643,220.2012.28%344.70%506,955,43913.52%352.24%319,72715.45%260.01% Al Rajhi Capital

Samba Capital%383.67%298,53314.43%473.88%467,868,52112.48%467.11%8,789,064,889.9011.45�شامبا كابيتال 

Fransi Tadawul%583.38%241,86511.69%577.79%400,526,45110.68%578.06%8,478,560,742.1511.04  فرن�شي تد�ول 

Sabb Securities Limited%760.05%130,2156.29%655.14%300,721,2158.02%650.81%6,818,889,997.058.88  �شاب لاور�ق �ملالية

�شتثمار ANB Invest%850.35%98,7134.77%748.69%224,959,7396.00%746.73%4,793,237,788.156.24 �لعربي لاإ

Riyad Capital %665.09%153,3637.41%855.71%220,280,7485.87%853.86%4,313,622,533.605.62الريا�س املالية

�شتثمار كابيتال AlIstithmar Capital%1146.55%37,5911.82%1132.64%71,780,9741.91%934.19%2,109,287,465.552.75�لإ

. Falcom Financial Group%1092.39%41,3102.00%993.15%101,277,2582.70%1092.41%1,994,090,322.502.60  فالكم للخدمات �ملالية 

Saudi Hollandi Capital %1248.59%27,2611.32%1047.10%72,081,3931.92%1146.44%1,602,919,757.352.09 �ل�شعودي �لهولندي �ملالية 

�شتثمار  .AlBilad Investment Co%970.75%43,3762.10%1261.06%66,221,7091.77%1253.52%1,303,085,211.601.70  �شركة �لباد لاإ

 �لوىل جوجيت للو�شاطة 

املالية

696,306,364.750.91%1398.42%30,306,7300.81%1398.23%13,1660.64%1497.93%Aloula Geojit Capital co

Osool Capital%1596.57%10,3800.50%1595.83%24,481,4100.65%1496.22%520,637,931.500.68  �أ�شول �ملالية

%1371.02%14,5520.70%1470.88%25,471,0450.68%1545.74%494,351,552.450.64  �شركة �لإمناء لا�شتثمار 
 Alinma Investment
Company

�شتثمار  %1642.46%5,3430.26%1636.92%14,806,3310.39%1638.61%324,353,101.850.42جمموعة �لنفيعي لاإ
 AlNefaie Investment
Group

Jadwa Investment%1721.98%2,1540.10%1816.49%4,101,2480.11%1719.27%189,731,296.800.25جدوى لا�شتثمار 

و�شط    �شركة �ل�شرق �لأ

لا�شتثمار �ملايل 

141,787,948.800.18%1832.46%6,437,6130.17%1726.70%1,7600.09%1834.27%
 Middle East Financial
Investment Company

%1946.29%1,6010.08%1945.94%4,082,7670.11%1935.09%95,525,529.400.12 �شعاع كابيتال   
 SHUAA Capital Saudi
Arabia

ور�ق �ملالية   Muscat Capital Company%2172.50%5140.02%2057.78%1,497,2400.04%2063.74%46,274,150.800.06  بيت م�شقط لاأ

%2343.59%4900.02%2138.56%1,098,5030.03%2134.90%33,554,778.900.04 وطن لا�شتثمار  
 Watan Investment and
Securities

Arbah Capital%2010.53%6350.03%248.37%569,7130.02%229.94%28,482,492.050.04�أرباح �ملالية

EFG_Hermes ksa%243.07%3350.02%222.98%824,7220.02%232.58%23,783,776.450.03هريمي�س �ل�شعودية

Al Mal Securities Saudi%2534.50%2160.01%2531.83%451,3270.01%2426.07%18,740,337.650.02 �ملال �شكيوريتيز 

%2297.63%4940.02%2384.88%673,1110.02%2585.21%14,532,404.950.02 �شركة وثيقة �ملالية 
 Watheeqa Capital
Company

%278.48%740.00%275.32%170,6250.00%2613.15%10,604,085.000.01 جمموعة �لدخيل �ملالية 
 Aldukheil Financial
Group

بيت �ل�شتثمار �لعاملي 

)�ل�شعودية( 

4,980,356.250.01%2719.61%360,8970.01%2645.97%1220.01%2641.64%
 Global Investment House
Saudi Arabia

�شتثمار  �شركة ر�شملة لاإ

�ل�شعودية

542,225.000.00%2813.51%23,5000.00%2820.07%130.00%2826.00%
 Rasmala Investments
Saudi

ور�ق  �شركة �مل�شتثمر لاأ

املالية 

278,501.500.00%299.11%6,0570.00%2910.40%20.00%297.41%
 The Investor For
Securities

76,774,930,248.153,749,985,3692,069,042Total�ملجموع 
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���ش��ه��م  ج���م���ال���ي���ة ل��اأ ب��ل��غ��ت �ل��ق��ي��م��ة �لإ

خال  �ل�شعودية  �لمالية  �ل�شوق  في  �لمتد�ولة 

ري���ال،  67.62م���ل���ي���ار  �شهرفبر�ير 2011م 

ت���د�ولت  ع��ن   )%19.32( ق���دره  بانخفا�س 

كانت  2011،و�ل���ت���ي  �ل��ع��ام  م��ن  ي��ن��اي��ر  �شهر 

83.81مليار ريال، نفذت من خال1.50مليون 

ف�������ر�د  ����ش���ف���ق���ة. وق�����د ب��ل��غ��ت م���ب���ي���ع���ات �لأ

من   )%86.97( بن�شبة  �أي  58.81مليارريال 

جميع عمليات �ل�شوق �أما عمليات �ل�شر�ء فقد 

بلغت   54.74مليار ريال �أي بن�شبة )%80.96( 

من جميع عمليات �ل�شوق. بينما بلغت مبيعات 

ما  �أي  ري��ال  �ل�شركاتال�شعودية  2.18مليار 

�ل�شر�ء  عمليات  �أما   )%3.23( ن�شبته  ت�شكل 

ن�شبته  م��ا  �أي  ري��ال  بلغت   6.41مليار  فقد 

)9.48%(.�أما بالن�شبة لل�شناديق �ل�شتثمارية 

فقد بلغ �إجماليمبيعاتها  1.81مليار ريال �أي ما 

ن�شبته )2.68%( �أما عمليات �ل�شر�ء فقد بلغت 

2.20مليار ريال �أي ما ت�شكل ن�شبته )%3.26( 

في حين بلغت مبيعات �لم�شتثمرين �لخليجيين 

�أما   )%2.86( بن�شبة  �أي  ري��ال  1.93م��ل��ي��ار 

ما  �أي  ريال  1.36مليار  بلغت  للم�شتريات فقد 

ن�شبته)2.02%(وقد بلغت مبيعات �لم�شتثمرين 

�لعرب �لمقيمين )�لغير خليجيين(1.07مليار 

حين  في   )%1.59( ن�شبته  ت�شكل  ما  ي  ري��الأ

بن�شبة  �أي  ريال  م�شترياتهم1.09مليار  بلغت 

جانب �لمقيمين فقد  )1.61%(�أما مبيعات �لأ

 )%0.26( ن�شبته  ما  �أي  بلغت173.78مليون 

ما  �أي  بلغتم�شترياتهم135.42مليون  وق��د 

عبر  ج��ان��ب  �لأ مبيعات  )0.20%(�أم����ا  ن�شبته 

مليار   1.63 بلغت  فقد  �لمبادلة  �تفاقيات 

�لم�شتريات  ن�شبته)2.42%(�أما  ما  �أي  ريال 

ت�شكل  م��ا  وه��و  ري��ال  مليار   1.67 بلغت  فقد 

ن�شبته)%2.48(

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر –فبراير2011

مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

اح�سائية التداول ح�سب ت�سنيف اجلن�سية ونوع امل�ستثمر ل�سهر فرباير 2011م

�سهم املتداولة  الن�سبة   ت�سنيف اجلن�سية  نوع امل�ستثمر  نوع العملية  الكمية  الن�سبة  عدد ال�سفقات  الن�سبة  قيمة االأ

86.97% 58,808,399,577.05 91.48% 1,371,753 90.92% 2,784,360,262  بيع 

 فرد 

 �ل�شعوديني 

80.96% 54,742,572,933.50 88.29% 1,323,953 86.19% 2,639,478,533  �شر�ء 

3.23% 2,184,734,076.60 1.44% 21,599 2.23% 68,280,087  بيع 

 �شركة 

9.48% 6,412,048,690.00 4.34% 65,151 6.48% 198,398,350  �شر�ء 

2.68% 1,813,924,957.55 1.19% 17,904 1.54% 47,294,430  بيع 

 �شندوق 

��شتثماري 

3.26% 2,203,101,769.05 1.65% 24,737 2.82% 86,296,290  �شر�ء 

2.86% 1,930,726,841.20 1.44% 21,538 1.87% 57,218,052  بيع 

 �خلليجيني 

2.02% 1,364,763,318.10 1.17% 17,530 1.44% 44,025,467  �شر�ء 

1.59% 1,074,220,786.80 2.82% 42,290 1.76% 53,957,756  بيع 

 )غري �خلليجيني( �لعرب �ملقيمني  

1.61% 1,087,412,660.30 3.15% 47,292 1.79% 54,893,425  �شر�ء 

0.26% 173,777,701.55 0.37% 5,475 0.23% 6,914,443  بيع 

جانب �ملقيمني    )غري �لعرب و�خلليجيني( �لأ

0.20% 135,422,815.40 0.35% 5,203 0.18% 5,664,730  �شر�ء 

2.42% 1,633,878,382.05 1.27% 19,001 1.45% 44,545,646  بيع 

جانب   )عرب �تفاقيات �ملبادلة(�لأ

2.48% 1,674,340,136.45 1.05% 15,694 1.10% 33,813,881  �شر�ء 

100% 67,619,662,322.80 100% 1,499,560 100% 3,062,570,676 اجماليات البيع

100% 67,619,662,322.80 100% 1,499,560 100% 3,062,570,676 اجماليات ال�سراء
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القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  67.62 مليار ريال 

 1.50 مليون صفقة تم تنفيذها - خالل شهر فبراير 2011 م
�لموؤ�شر  �أغلق  م   2011 فبر�ير  �شهر  نهاية  في 

عند  )ت����د�ول(  �ل�شعودية  �لمالية  لل�شوق  �ل��ع��ام 

نقطة   416.4 منخف�شا  نقطة   5،941.63 م�شتوى 

(6.55%) مقارنة بال�شهر �ل�شابق. 

حتى  �لعام  بد�ية  من  �لموؤ�شر  د�ء  لأ وبالن�شبة 

 .)%10.26( نقطة   679.12 خ�شر  فقد  تاريخه 

�أعلى نقطة �إغاق للموؤ�شر خال �ل�شهر  وقد كانت 

م�شتوى 6،635.86  م عند   2011/02/12 يوم  في 

نقطة.

في  �لم�شدرة  �شهم  لاأ �ل�شوقية  �لقيمة  بلغت 

نهاية �شهر فبر�ير 2011 م، 1،194.09 مليار ريال 

�أي ما يعادل 318.42 مليار دولر �أمريكي، م�شجلة 

بال�شهر  مقارنة   %6.44 ن�ش����بته  بلغت  �نخفا�شًا 

�ل�شابق.

�لمتد�ولة  �شهم  لاأ جمالية  �لإ �لقيمة  بلغت 

ما  �أي  ريال  مليار   62.67 م،   2011 فبر�ير  ل�شهر 

يعادل 18.03 مليار دولر �أمريكي وذلك بانخفا�س 

بلغت ن�ش����بته 19.32% عن �ل�شهر �ل�شابق.

ل�شهر  �لمتد�ولة  �شهم  �لأ ع��دد  �إجمالي  وبلغ 

 3.53 �ش����هم مقابل  3.06 مليار  2011 م،  فبر�ير 

مليار �شهم تم تد�ولها خال �ل�شهر �ل�شابق، وذلك 

بانخفا�س بلغت ن�ش����بته %13.12.

خال  �لمنفذة  �ل�شفقات  ع��دد  �إجمالي  �أم��ا 

�شهر فبر�ير 2011 م، فقد بلغ 1.50 مليون �شفقة 

مقاب���ل 1.72 مليون �شفقة تم تنفيذها خال �شهر 

ن�ش����بته  بلغت  بانخفا�س  وذل��ك   م،   2011 يناير 

.%12.97

بلغ عدد �أيام �لتد�ول خال �شهر فبر�ير 2011، 

19 يوما

مقابل 23 يومًا خال �شهر يناير 2011 م.

اأداء موؤ�سرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة التغري  للعام حتي تاريخه  يناير - 2011 م فرباير - 2010 م

موؤ�سرات القطاعات

YTD Change % January - 2011 February - 2011

Banks & Financial Services %9.37- %9.01- 16,640.54 15,141.51 �مل�شارف و�خلدمات �ملالية

Petrochemical Industries %10.88- %4.38- 6,075.28 5,809.40 �ل�شناعات �لبرتوكيماوية

Cement %4.57- %2.72- 3,849.98 3,745.18 �شمنت �لأ

Retail %10.98- %7.64- 4,746.21 4,383.71 �لتجزئة

Energy & Utilities %5.52- %3.44- 4,908.92 4,740.17 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية

Agriculture & Food Indust. %14.95- %7.05- 5,142.94 4,780.29 �لزر�عة و�ل�شناعات �لغذ�ئية

Telecom. & Information  Tech. %15.79- %9.91- 1,795.22 1,617.27 ت�شالت وتقنية �ملعلومات �لإ

Insurance %15.07- %6.25- 825.73 774.16 �لتاأمني

Multi-Investment %9.25- %4.76- 2,176.70 2,073.07 �شركات �ل�شتثمار �ملتعدد

Industrial Investment %3.59- %3.32- 5,055.00 4,887.05 �ل�شتثمار �ل�شناعي

Building & Construction %13.22- %7.38- 3,111.83 2,882.33 �لت�شييد و�لبناء

Real Estate Development %6.40- %3.91- 2,686.77 2,581.63 �لتطوير �لعقاري

Transport %13.96- %5.07- 2,898.47 2,751.54 �لنقل

Media & Publishing %14.34- %2.61- 1,283.33 1,249.84 �لعام و�لن�شر

Hotel & Tourism %7.36- %1.15 4,470.24 4,521.75 �لفنادق و�ل�شياحة
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ملخص السوق - الشهري

مقارنة معلومات التداول عن شهر فبراير 2011 م مع شهر يناير 2011 م

Comparing Trading Information for February 2011 with January 2011

Trading Information
ن�شبة �لتغري January   يناير February   فرباير

معلومات �لتد�ول

Change % 2011 2011

Transactions -12.97% 1,722,953 1,499,560 عدد �ل�شفقات �ملنفذة

 Shares Traded -13.12% 3,525,252,695 3,062,570,676 �شهم �ملتد�ولة  عدد �لأ

Value Traded (SR) -19.32% 83,813,722,868.20 67,619,662,322.80 �شهم �ملتد�ولة )ريال( قيمة �لأ

Number of Trading Days - 23 19   عدد �أيام �لتد�ول    

Daily Average of Transactions 5.36% 74,911 78,924 �ملتو�شط �ليومي لعدد �ل�شفقات �ملنفذة

 Daily Average of Shares Traded 5.16% 153,271,856 161,187,930 �شهم �ملتد�ولة  �ملتو�شط �ليومي لاأ

Daily Average of Value (SR) -2.34% 3,644,074,907 3,558,929,596 �شهم �ملتد�ولة )ريال( �ملتو�شط �ليومي لقيمة �لأ

Market Capitalization (SR biln) -6.44% 1,276.27 1,194.09 �شهم �مل�شدرة )مليار ريال   )�لقيمه �ل�شوقيه لاأ

Tadawul All Share Index (TASI) -6.55% 6,358.03 5,941.63  )�ملوؤ�شر �لعام  )نقطة 

 

مقارنة معلومات التداول عن شهر فبراير 2011 م مع شهر فبراير 2010 م

Comparing Trading Information for February 2011 with February 2010

Trading Information
ن�شبة �لتغري February   فرباير February   فرباير

معلومات �لتد�ول

Change % 2010 2011

Transactions -28.66% 2,102,103 1,499,560 عدد �ل�شفقات �ملنفذة

 Shares Traded 30.96% 2,338,617,582 3,062,570,676 �شهم �ملتد�ولة  عدد �لأ

Value Traded (SR) 25.22% 53,999,441,134.10 67,619,662,322.80 �شهم �ملتد�ولة )ريال( قيمة �لأ

Number of Trading Days - 20 19   عدد �أيام �لتد�ول    

Daily Average of Transactions -24.91% 105,105 78,924 �ملتو�شط �ليومي لعدد �ل�شفقات �ملنفذة

 Daily Average of Shares Traded 37.85% 116,930,879 161,187,930 �شهم �ملتد�ولة  �ملتو�شط �ليومي لاأ

Daily Average of Value (SR) 31.81% 2,699,972,057 3,558,929,596 �شهم �ملتد�ولة )ريال( �ملتو�شط �ليومي لقيمة �لأ

Market Capitalization (SR biln) -6.14% 1,272.16 1,194.09 �شهم �مل�شدرة )مليار ريال   )�لقيمه �ل�شوقيه لاأ

Tadawul All Share Index (TASI) -7.70% 6,437.50 5,941.63  )�ملوؤ�شر �لعام  )نقطة 

�شهم ح�شب �لقطاعات - فرب�ير 2011 م تد�ول �لأ

Sectoral Activities - February 2011   

Sector
�لن�شبة �ىل �لإجماىل �شهم �ملتد�ولة قيمه �لأ �لن�شبه �ىل �لإجماىل �شهم �ملتد�ولة �لن�شبه �ىل �لإجماىل �لأ �ل�شفقات �ملنفذة

�لقطاعات

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 9.86% 6,666,147,979.20 12.30% 376,687,720 6.07% 91,015 �مل�شارف و�خلدمات �ملالية

Petrochemical Indust. 36.09% 24,404,781,244.65 23.11% 707,773,690 20.49% 307,293 �ل�شناعات �لبرتوكيماوية

Cement 2.41% 1,629,176,801.00 2.17% 66,513,054 2.74% 41,151 �شمنت �لأ

Retail 2.19% 1,479,002,718.15 1.65% 50,482,516 3.59% 53,777 �لتجزئة

Energy & Utilities 1.52% 1,029,502,104.60 2.39% 73,293,642 0.98% 14,722 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية

Agri. & Food Indust. 8.16% 5,519,123,698.85 6.69% 204,876,517 12.12% 181,742 �لزر�عة و�ل�شناعات �لغذ�ئية

Telecom. & Info. Tech. 8.02% 5,420,550,812.25 13.32% 407,872,873 6.87% 103,047 ت�شالت وتقنية �ملعلومات �لإ

Insurance 7.56% 5,112,903,315.10 7.61% 232,910,004 14.95% 224,122 �لتاأمني

Multi-Investment 4.04% 2,730,361,721.85 7.14% 218,550,124 6.01% 91,416 �شركات �ل�شتثمار �ملتعدد

Industrial Investment 8.28% 5,595,537,707.95 6.66% 203,863,134 8.42% 126,303 �ل�شتثمار �ل�شناعي

Building & Construction 5.97% 4,034,216,755.75 6.87% 210,528,576 8.33% 124,980 �لت�شييد و�لبناء

Real Estate Development 2.69% 1,815,759,383.85 5.85% 179,193,731 4.29% 64,322 �لتطوير �لعقاري

Transport 2.11% 1,428,585,828.80 3.07% 93,878,266 3.02% 45,247 �لنقل

Media & Publishing 0.54% 366,244,898.20 0.59% 18,136,112 0.89% 13,419 �لعام و�لن�شر

Hotel & Tourism 0.57% 387,767,352.60 0.59% 18,010,717 1.13% 17,004 �لفنادق و�ل�شياحة

Total 100.00% 67,619,662,322.80 100.00% 3,062,570,676 100.00% 1,499,560 �لإجمايل
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الشركات األكثر إرتفاعا في أسعارها )مقارنة سعر إغالق فبراير 2011 م مع يناير 2011 م(

(Top Gainers (Comparing Close Price of February 2011 with January 2011

Company
ن�شبة �لتغري

2011/01/31 2011/02/28 الشركة
Change %

Jazan Development 23.13% 14.70 18.10 جاز�ن للتمنية

Amana Insurance 23.10% 13.85 17.05 �مانة للتاأمني

Al Baha 14.66% 11.60 13.30 �لباحة

Maadaniyah 11.78% 29.70 33.20 معدنية

Saudi Export 9.72% 21.10 23.15 �ل�شادر�ت

الشركات األكثر إنخفاضا في أسعارها )ممقارنة سعر إغالق فبراير 2011 م مع يناير 2011 م(

(Top Losers (Comparing Close Price of February 2011 with January 2011

Company
ن�شبة �لتغري

2011/01/31 2011/02/28 الشركة
Change %

Atheeb Telecom -25.00% 12.00 9.00 عذيب لات�شالت

Saudi Fransi -16.56% 48.90 40.80 �ل�شعودي �لفرن�شي

ZAIN KSA -16.11% 7.45 6.25 زين �ل�شعودية

H B -14.77% 35.20 30.00 حلو�ين �إخو�ن

 Bupa Arabia -14.29% 18.90 16.20 بوبا �لعربية

Value )0،000( القيمه بالع�سرة اآالف Volume )00(  الكميه باملئات Transactions  ال�سفقات

�مل�شارف 

و�خلدمات �ملالية

Banks & Financial 
Services

�ل�شناعات 

�لبرتوكيماوية

Petrochemical
Industry

�شمنت �لأ

Cement
�لتجزئة

Retail
�لطاقة و�ملر�فق

�خلدمية

Energy & Utilities

�لزر�عة 

و�ل�شناعات 

�لغذ�ئية

Agri & Food Industry

�لت�شالت وتقنية
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ملخص السوق - الشهري

Company

Close  Price  Book Value
(SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares (mn) Market Cap. (mn)  Shareholders>

Equity (mn)
Net Income

(mn)
ال�سركة

�شعر �لإغاق
�لقيمه 

�لدفرتيه

�ل�شعر/�لقيمه 

�لدفرتيه

�لعائد على 

�ل�شهم
�ل�شعر للعائد

�شهم �مل�شدره  �لأ

)مليون(

�لقيمه �ل�شوقيه 

)مليون(

حقوق �مل�شاهمني 

)مليون(

�شايف �لدخل 

)مليون(

Riyad 24.05 19.49 1.23 1.88 12.77 1,500.000 36,075.00 29,233.22 2,825.03 الريا�س

AlJazira 16.15 15.05 1.07 0.01 169.87 300.000 4,845.00 4,515.52 28.52 �جلزيرة

Saudi Investment 21.50 18.09 1.19 0.95 22.52 450.000 9,675.00 8,141.37 429.54 ��شتثمار

Saudi Hollandi 27.90 19.31 1.44 2.39 11.68 330.750 9,227.92 6,386.96 790.39 �ل�شعودي �لهولندي

Saudi Fransi 40.80 24.92 1.64 3.87 10.53 723.214 29,507.14 18,023.05 2,801.04 �ل�شعودي �لفرن�شي

SABB 37.60 20.23 1.86 2.51 14.97 750.000 28,200.00 15,171.95 1,883.51 �ش�اب

Arab National 39.70 23.52 1.69 2.94 13.50 650.000 25,805.00 15,290.77 1,911.09 �لعربي �لوطني

SAMBA 51.00 28.26 1.80 4.93 10.35 900.000 45,900.00 25,429.68 4,435.13 �شامبا

Al Rajhi 73.50 20.21 3.64 4.51 16.28 1,500.000 110,250.00 30,317.79 6,770.70 �لر�جحي

AL Bilad 18.30 10.34 1.77 0.31 59.49 300.000 5,490.00 3,102.96 92.28 �لباد

Alinma 9.95 10.41 0.96 0.01 968.15 1,500.000 14,925.00 15,620.55 15.42 �لإمناء

 Total Banks & Financial Services
Sector

- 19.23 1.87 2.47 14.55 8,903.964 319,900.07 171,233.82 21,982.65
اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات 

املالية

CHEMANOL 12.75 11.73 1.09 0.05 254.54 120.600 1,537.65 1,414.78 6.04 كيمانول

Petrochem 19.75 9.82 2.01 -0.09 (M(  )س( 480.000 9,480.00 4,714.58 -42.03 برتوكيم

SABIC 93.25 40.28 2.32 7.18 12.99 3,000.000 279,750.00 120,838.77 21,528.67 �شابك

SAFCO 167.25 28.54 5.86 12.94 12.93 250.000 41,812.50 7,134.15 3,234.62 �شافكو

Industrialization 31.40 18.28 1.72 2.91 10.81 506.753 15,912.04 9,261.65 1,472.61 �لت�شنيع

Alujain 18.65 8.01 2.33 0.61 30.60 69.200 1,290.58 554.16 42.18 �للجني

Nama Chemicals 10.00 12.68 0.79 0.268 37.28 128.520 1,285.20 1,629.94 34.48 مناء للكيماويات

SIIG 19.05 12.62 1.51 0.90 21.16 450.000 8,572.50 5,681.05 405.07 �ملجموعة �ل�شعودية

Sahara Petrochemical 18.05 12.88 1.40 1.13 16.04 292.530 5,280.17 3,766.92 329.20 �ل�شحر�ء للبرتوكيماويات

YANSAB 41.50 13.05 3.18 2.97 13.96 562.500 23,343.75 7,340.49 1,672.78 ين�شاب

Sipchem 21.05 18.04 1.17 1.13 18.56 333.333 7,016.67 6,013.90 378.08 �شبكيم �لعاملية

Advanced 26.20 12.81 2.04 2.322 11.28 141.375 3,704.03 1,811.31 328.32 �ملتقدمة

Saudi Kayan 16.75 10.31 1.62 -0.00 (M(  )س( 1,500.000 25,125.00 15,462.55 -14.74 كيان �ل�شعودية

Petro Rabigh 22.50 9.14 2.46 0.24 94.45 876.000 19,710.00 8,009.80 208.69 برتو ر�بغ

Total Petrochemical Industries Sector - 22.23 2.29 3.40 13.81 8,710.811 443,820.08 193,634.03 29,583.95 �إجمايل قطاع �ل�شناعات �لبرتوكيماوية

Arab Cement 29.10 30.53 0.95 3.18 9.15 80.000 2,328.00 2,442.09 254.55 �ل�شمنت �لعربية

Yamamah Cement 48.00 23.40 2.05 4.87 9.86 135.000 6,480.00 3,158.69 656.93 ��شمنت �ليمامة

Saudi Cement 50.50 22.03 2.29 4.31 11.72 153.000 7,726.50 3,371.24 659.51 ��شمنت �ل�شعوديه

Qassim Cement 56.50 20.62 2.74 5.57 10.15 90.000 5,085.00 1,856.16 500.87 ��شمنت �لق�شيم

Southern Cement 59.00 17.77 3.32 4.70 12.54 140.000 8,260.00 2,487.86 658.51 ��شمنت �جلنوبيه

Yanbu Cement 40.30 24.09 1.67 4.01 9.83 105.000 4,231.50 2,529.08 430.36 ��شمنت ينبع

FINANCIAL INDICATORS - 28/02/2011 املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - 28/02/2011 م 
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Company

Close  Price  Book Value
(SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares (mn) Market Cap. (mn)  Shareholders>

Equity (mn)
Net Income

(mn)
ال�سركة

�شعر �لإغاق
�لقيمه 

�لدفرتيه

�ل�شعر/�لقيمه 

�لدفرتيه

�لعائد على 

�ل�شهم
�ل�شعر للعائد

�شهم �مل�شدره  �لأ

)مليون(

�لقيمه �ل�شوقيه 

)مليون(

حقوق �مل�شاهمني 

)مليون(

�شايف �لدخل 

)مليون(

Eastern Cement 45.50 24.55 1.85 3.99 11.41 86.000 3,913.00 2,111.38 342.98 ��شمنت �ل�شرقية

Tabuk Cement 18.05 12.11 1.49 1.37 13.17 90.000 1,624.50 1,090.22 123.31 ��شمنت تبوك

Jouf Cement 10.85 9.74 1.11 0.11 95.59 130.000 1,410.50 1,265.74 14.76 ��شمنت �جلوف

Total Cement Sector - 20.13 2.02 3.61 11.27 1,009.000 41,059.00 20,312.47 3,641.78 �شمنت �إجمايل قطاع �لأ

A. Othaim Market 83.75 19.93 4.20 7.20 11.64 22.500 1,884.38 448.52 161.93 ��شو�ق ع �لعثيم

Mouwasat 64.00 22.93 2.79 4.74 13.49 25.000 1,600.00 573.28 118.56 املوا�ساة

SASCO 11.85 11.39 1.04 0.80 14.81 45.000 533.25 512.75 36.01 خدمات �ل�شيار�ت

Thim>ar 18.65 3.35 5.57 -1.87 (M(  )س( 10.000 186.50 33.48 -18.71 ثمار

Fitaihi Group 10.65 13.18 0.81 0.44 24.19 50.000 532.50 658.82 22.01 جمموعة فتيحي

Jarir 132.75 19.94 6.66 10.02 13.25 40.000 5,310.00 797.58 400.81 جرير

Aldrees 40.10 15.74 2.55 3.44 11.65 25.000 1,002.50 393.43 86.02 الدري�س

AlHokair 37.10 17.35 2.14 4.11 9.02 70.000 2,597.00 1,214.46 287.85  �حلكري 

Alkhaleej Trng 39.80 17.62 2.26 3.05 13.07 15.000 597.00 264.37 45.68 �خلليج للتدريب

Total Retail Sector - 16.19 2.91 3.77 12.13 302.500 14,243.12 4,896.69 1,140.16 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 17.45 13.36 1.31 1.20 14.52 75.000 1,308.75 1,001.81 90.16 �لغاز و�لت�شنيع

Saudi Electricity 13.30 12.16 1.09 0.55 24.31 4,166.594 55,415.70 50,657.64 2,279.09 كهرباء �ل�شعودية

Total Energy & Utilities Sector - 12.18 1.01 0.56 23.94 4,241.594 56,724.45 51,659.44 2,369.25 �إجمايل قطاع �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية

SAVOLA Group 25.70 14.04 1.83 1.77 14.49 500.000 12,850.00 7,020.04 886.70 جمموعة �شافول

Food 14.05 9.71 1.45 0.87 16.08 20.000 281.00 194.29 17.47 �لغذ�ئية

SADAFCO 39.50 21.79 1.81 6.62 5.97 32.500 1,283.75 708.20 215.13  �شد�فكو

Almarai 93.00 26.67 3.49 5.59 16.64 230.000 21,390.00 6,133.61 1,285.42 �ملر�عي

Anaam Holding 37.10 11.27 3.29 1.04 35.78 10.900 404.39 122.87 11.30 �أنعام �لقاب�شة

 H B 30.00 17.76 1.69 2.81 10.67 28.571 857.14 507.52 80.34 حلو�ين �إخو�ن

Herfy Foods 79.75 14.08 5.66 4.60 17.33 27.000 2,153.25 380.24 124.27 غذية هريف لاأ

NADEC 23.10 16.19 1.43 0.17 132.48 60.000 1,386.00 971.70 10.46 نادك

Qassim Agriculture 8.95 7.62 1.17 -0.35 (M(  )س( 50.000 447.50 380.88 -17.36 �لق�شيم �لزر�عيه

Tabuk Agriculture 18.50 17.85 1.04 0.58 31.86 20.000 370.00 357.04 11.61 تبوك �لزر�عيه

Saudi Fisheries 44.70 5.44 8.22 -1.34 (M(  )س( 20.000 894.00 108.78 -26.89 �شماك �لأ

Sharqiya Dev Co 37.40 10.61 3.53 -0.53 (M(  )س( 7.500 280.50 79.55 -3.96 �ل�شرقية للتنمية

Jouff Agriculture 36.40 27.91 1.30 3.32 10.96 20.000 728.00 558.13 66.44 �جلوف �لزر�عيه

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�شة �لزر�عيه 

Jazan Development 18.10 12.00 1.51 -0.43 (M(  )س( 50.000 905.00 600.01 -21.73 جاز�ن للتنمية

Total Agriculture & Food Industries - 16.81 2.45 2.44 15.39 1,081.471 44,579.28 18,179.36 2,639.22
�إجمايل قطاع �لزر�عة و�ل�شناعات 

�لغذ�ئية
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ملخص السوق - الشهري

Company

Close  Price  Book Value
(SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares (mn) Market Cap. (mn)  Shareholders>

Equity (mn)
Net Income

(mn)
ال�سركة

�شعر �لإغاق
�لقيمه 

�لدفرتيه

�ل�شعر/�لقيمه 

�لدفرتيه

�لعائد على 

�ل�شهم
�ل�شعر للعائد

�شهم �مل�شدره  �لأ

)مليون(

�لقيمه �ل�شوقيه 

)مليون(

حقوق �مل�شاهمني 

)مليون(

�شايف �لدخل 

)مليون(

STC 37.10 22.50 1.65 4.72 7.86 2,000.000 74,200.00 44,998.40 9,436.32 �لت�شالت

Etihad Etisalat 46.30 22.26 2.08 6.02 7.70 700.000 32,410.00 15,579.66 4,211.48 �حتاد �ت�شالت

Zain KSA 6.25 4.38 1.43 -1.68 (M(  )س( 1,400.000 8,750.00 6,129.41 -2,358.44 زين �ل�شعودية 

Atheeb Telecom 9.00 1.68 5.36 -6.01 (M(  )س( 100.000 900.00 167.93 -601.04 عذيب لات�شالت

 Total Telecomm. & Information
Tech. Sector

- 15.92 1.74 2.54 7.81 4,200.000 116,260.00 66,875.40 10,688.33
�إجمايل قطاع �لت�شالت وتقنية 

�ملعلومات

Tawuniya 93.00 35.38 2.63 9.70 9.59 50.000 4,650.00 1,769.00 484.91 �لتعاونية

Malath Insurance 13.90 8.75 1.59 0.60 23.07 30.000 417.00 262.61 18.07 ماذ للتاأمني

MEDGULF 26.60 13.36 1.99 2.90 9.16 80.000 2,128.00 1,068.61 232.38 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 16.50 7.92 2.08 -0.42 (M(  )س( 20.000 330.00 158.37 -8.35 �أليانز �إ�س �إف

SALAMA 25.00 8.25 3.03 0.66 37.94 10.000 250.00 82.47 6.59 �شامة

Walaa Insurance 13.80 7.51 1.84 -0.35 (M(  )س( 20.000 276.00 150.13 -6.99 ولء للتاأمني

Arabian Shield 15.85 10.97 1.44 0.75 21.06 20.000 317.00 219.42 15.06 �لدرع �لعربي

SABB Takaful 13.65 9.43 1.45 -0.16 (M(  )س( 34.000 464.10 320.47 -5.58 �شاب تكافل

SANAD 13.70 6.74 2.03 -1.06 (M(  )س( 20.000 274.00 134.84 -21.13 �شند

SAICO 26.70 7.22 3.70 -0.94 (M(  )س( 10.000 267.00 72.16 -9.39 �شايكو

Saudi Indian 23.50 4.82 4.88 -0.28 (M(  )س( 10.000 235.00 48.19 -2.77 �ل�شعودية �لهندية

 Gulf Union 13.90 9.64 1.44 0.50 28.06 22.000 305.80 212.10 10.90 �إحتاد �خلليج

ATC 64.25 6.68 9.61 -0.52 (M(  )س( 10.000 642.50 66.83 -5.20 هلي للتكافل �لأ

Al - Ahlia 24.65 3.84 6.41 -1.14 (M(  )س( 10.000 246.50 38.43 -11.39 هلية �لأ

ACIG 25.60 2.96 8.66 -1.96 (M(  )س( 10.000 256.00 29.56 -19.63 �أ�شيج

AICC 15.05 7.12 2.11 -0.61 (M(  )س( 20.000 301.00 142.36 -12.23 �لتاأمني �لعربية

Trade Union 16.30 9.54 1.71 -0.04 (M(  )س( 25.000 407.50 238.43 -1.00 �لحتاد �لتجاري

Sagr Insurnce 15.45 11.14 1.39 1.04 14.87 20.000 309.00 222.89 20.77 �ل�شقر للتاأمني

U C A 26.70 14.75 1.81 2.83 9.43 20.000 534.00 295.08 56.65 �ملتحدة للتاأمني

Saudi Re 7.60 9.84 0.77 0.001 13,571.43 100.000 760.00 984.41 0.06 عادة �ل�شعودية �لإ

Bupa Arabia 16.20 12.32 1.31 1.77 9.15 40.000 648.00 492.99 70.80 بوبا �لعربية

Weqaya Takaful 16.15 7.90 2.04 -1.19 (M(  )س( 20.000 323.00 158.09 -23.73 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 26.80 7.17 3.74 -2.89 (M(  )س( 20.000 536.00 143.39 -57.76 تكافل �لر�جحي 

ACE 26.80 8.66 3.01 -1.21 (M(  )س( 10.000 268.00 86.56 -12.09 اي�س

AXA - Cooperative 16.45 9.77 1.68 0.04 373.86 20.000 329.00 195.34 0.88 �ك�شا - �لتعاونية

Gulf General 39.90 7.68 5.20 - - 20.000 798.00 153.53 - �خلليجية �لعامة

Buruj 23.65 7.71 3.07 - - 13.000 307.45 100.26 - بروج للتامني

Al Alamiyah 21.90 8.58 2.55 - - 20.000 438.00 171.66 - �لعاملية
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Company

Close  Price  Book Value
(SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares (mn) Market Cap. (mn)  Shareholders>

Equity (mn)
Net Income

(mn)
ال�سركة

�شعر �لإغاق
�لقيمه 

�لدفرتيه

�ل�شعر/�لقيمه 

�لدفرتيه

�لعائد على 

�ل�شهم
�ل�شعر للعائد

�شهم �مل�شدره  �لأ

)مليون(

�لقيمه �ل�شوقيه 

)مليون(

حقوق �مل�شاهمني 

)مليون(

�شايف �لدخل 

)مليون(

Solidarity 14.00 10.00 1.40 - - 55.500 777.00 555.00 - �شوليدرتي تكافل

Wataniya 37.70 10.00 3.77 - - 10.000 377.00 100.00 - �لوطنية

Amana Insurance 17.05 10.00 1.71 - - 32.000 545.60 320.00 - �مانة للتامني

Total Insurance Sector - 11.22 2.08 0.90 11.61 801.500 18,717.45 8,993.17 719.83 �إجمايل قطاع �لتاأمني

SARCO 32.10 26.57 1.21 0.82 39.24 15.000 481.50 398.54 12.27  �مل�شايف 

Saudi Advanced 12.15 19.26 0.63 0.22 55.23 43.200 524.88 832.19 9.50 �ملتطورة

Al Ahsa for Dev. 10.30 9.78 1.05 0.95 10.83 49.000 504.70 479.23 46.62 �لح�شاء للتنميه

SISCO 11.85 10.66 1.11 0.01 1046.49 68.000 805.80 725.02 0.77 �شي�شكو

Assir 12.30 18.12 0.68 0.67 18.29 126.389 1,554.58 2,289.91 84.98 ع�شري

Al Baha 13.30 6.28 2.12 -0.40 (M(  )س( 15.000 199.50 94.23 -5.97 �لباحة

Kingdom 7.85 7.31 1.07 0.16 48.07 3,705.882 29,091.17 27,081.41 605.25 �ململكة

Total Multi-Investment Sector - 7.93 1.04 0.19 43.41 4,022.471 33,162.14 31,900.53 753.43 �إجمايل قطاع �شركات �ل�شتثمار �ملتعدد

BCI 24.85 14.29 1.74 2.41 10.32 27.500 683.38 393.00 66.21 بى �شى �آى

MA>ADEN 22.00 17.92 1.23 -0.00 (M(  )س( 925.000 20,350.00 16,573.12 -9.19 معادن

Astra Indust 31.80 22.73 1.40 3.49 9.11 74.118 2,356.94 1,684.39 258.63 �أ�شرت� �ل�شناعية

ALSorayai 23.10 14.79 1.56 2.53 9.12 30.000 693.00 443.57 75.99 جمموعة �ل�شريع

Shaker 53.50 13.84 3.86 4.15 12.89 35.000 1,872.50 484.57 145.23 �شاكر

Pharmaceutical 35.40 37.45 0.95 2.25 15.73 78.438 2,776.69 2,937.66 176.53 �لدو�ئية

Glass 27.10 17.50 1.55 2.37 11.44 30.000 813.00 525.14 71.05 زجاج

FIPCO 25.10 12.76 1.97 1.88 13.35 11.500 288.65 146.74 21.63 فيبكو

Maadaniyah 33.20 13.64 2.43 0.65 50.77 25.556 848.47 348.51 16.71 معدنية

Saudi Chemical 39.20 21.39 1.83 4.79 8.18 63.240 2,479.01 1,352.80 303.17 �لكيميائيه �ل�شعوديه

SPM 42.00 19.83 2.12 4.09 10.28 30.000 1,260.00 594.92 122.56 �شناعة �لورق

AlAbdullatif 25.60 13.90 1.84 1.88 13.65 81.250 2,080.00 1,129.55 152.42 �لعبد�للطيف

Saudi Export 23.15 9.92 2.33 0.29 81.04 10.800 250.02 107.11 3.09 �ل�شادر�ت

Total Industrial Investment Sector - 18.79 1.38 0.99 11.61 1,422.402 36,751.66 26,721.09 1,404.03 �إجمايل قطاع �ل�شتثمار �ل�شناعي

MMG 16.85 12.53 1.34 -1.44 (M(  )س( 125.000 2,106.25 1,566.35 -179.48 جمموعة �ملعجل

SSP 22.00 16.31 1.35 1.43 15.38 51.000 1,122.00 832.02 72.94 نابيب �ل�شعودية �لأ

ALKHODARI 50.00 13.84 3.61 5.11 9.79 42.500 2,125.00 588.16 217.05 �خل�شري

Ceramic 127.00 40.16 3.16 8.82 14.39 25.000 3,175.00 1,004.05 220.59 �خلزف

Gypsum 28.90 14.60 1.98 1.66 17.42 31.667 915.17 462.44 52.52 �جلب�س

Cables 11.85 15.78 0.75 -1.16 (M(  )س( 76.000 900.60 1,199.63 -87.82 �لكابات

Saudi Industrial 9.85 7.78 1.27 2.38 4.14 40.000 394.00 311.07 95.08 �سدق
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Equity (mn)
Net Income

(mn)
ال�سركة

�شعر �لإغاق
�لقيمه 

�لدفرتيه

�ل�شعر/�لقيمه 

�لدفرتيه

�لعائد على 

�ل�شهم
�ل�شعر للعائد

�شهم �مل�شدره  �لأ

)مليون(

�لقيمه �ل�شوقيه 

)مليون(

حقوق �مل�شاهمني 

)مليون(

�شايف �لدخل 

)مليون(

Amiantit 16.70 14.58 1.15 1.43 11.68 115.500 1,928.85 1,683.84 165.10 �ميانتيت

Pipes 24.90 23.28 1.07 -0.11 (M(  )س( 31.500 784.35 733.32 -3.51 �أنابيب

Zamil Industrial 30.90 21.48 1.44 3.52 8.78 60.000 1,854.00 1,288.90 211.13 �لز�مل لل�شناعة

AL Babtain 25.20 14.88 1.69 1.93 13.03 40.500 1,020.60 602.75 78.34 �لبابطني

SVCP 51.00 16.95 3.01 4.80 10.63 15.000 765.00 254.23 71.99 �لفخارية

MESC 15.90 9.19 1.73 -2.37 (M(  )س( 40.000 636.00 367.46 -94.88 م�شك

Red Sea 50.00 23.13 2.16 2.03 24.58 30.000 1,500.00 693.84 61.03 حمر �لبحر �لأ

 Total Building & Constructuion
Sector

- 16.01 1.66 1.22 11.88 723.667 19,226.82 11,588.05 880.09 �إجمايل قطاع �لت�شييد و�لبناء

Real Estate 22.30 26.69 0.84 1.50 14.84 120.000 2,676.00 3,203.03 180.36 �لعقارية

Taiba 15.30 18.74 0.82 0.61 24.92 150.000 2,295.00 2,811.72 92.01 طيبة لا�شتثمار

Makkah 29.10 22.91 1.27 1.68 17.36 164.816 4,796.15 3,775.26 276.24  مكة لان�شاء 

Arriyadh Development 14.50 14.68 0.99 0.96 15.08 100.000 1,450.00 1,468.31 96.16 �لتعمري

Emaar E .C 6.45 8.59 0.75 -0.69 (M(  )س( 850.000 5,482.50 7,297.86 -583.81 �إعمار

Jabal Omar 15.35 9.83 1.56 -0.06 (M(  )س( 671.400 10,305.99 6,601.43 -37.03 جبل عمر

Dar Al Arkan 8.75 13.18 0.66 1.35 6.49 1,080.000 9,450.00 14,234.89 1,455.71 ركان د�ر �لأ

KEC 6.95 9.48 0.73 - - 339.300 2,358.14 3,218.26 - مدينة �ملعرفة

Total Real Estate development Sector - 12.26 0.91 0.43 9.84 3,475.516 38,813.78 42,610.76 1,479.73 �إجمايل قطاع �لتطوير �لعقاري

Shipping 14.70 16.16 0.91 1.32 11.16 315.000 4,630.50 5,089.69 414.88 �لنقل �لبحري

SAPTCO 7.20 11.56 0.62 0.40 17.98 125.000 900.00 1,445.55 50.07 �لنقل �جلماعي

Mubarrad 13.20 8.97 1.47 -0.37 (M(  )س( 18.000 237.60 161.47 -6.70 مربد

Budget Saudi 43.60 25.35 1.72 5.18 8.42 18.300 797.88 463.88 94.80 بدجت �ل�شعودية

Total Transport Sector - 15.03 0.92 1.16 11.31 476.300 6,565.98 7,160.58 553.04 �إجمايل قطاع �لنقل

Tihama 23.90 16.66 1.43 1.97 12.13 15.000 358.50 249.85 29.55 عان تهامة لاإ

SRMG 16.30 16.30 1.00 1.09 14.96 80.000 1,304.00 1,303.93 87.14 بحاث و �لت�شويق �لأ

SPPC 11.00 13.40 0.82 0.65 16.88 60.000 660.00 804.21 39.09 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing Sector - 15.21 0.98 1.01 14.91 155.000 2,322.50 2,357.99 155.79 �إجمايل قطاع �لعام و�لن�شر

Hotels 25.20 24.01 1.05 1.78 14.17 69.006 1,738.95 1,662.92 122.70 �لفنادق

Shams 20.20 6.98 2.89 0.19 108.71 10.150 205.03 70.86 1.89 �شم�س

Total Hotel & Tourism Sector - 21.90 1.12 1.57 15.60 79.156 1,943.98 1,733.77 124.59 �إجمايل قطاع �لفنادق و�ل�شياحة

Market - 16.66 1.81 1.97 13.29 39,605.352 1,194,090.31 659,857.17 78,115.87 �جمايل �ل�شوق

 Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income
(recent 4 Quarters),  not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.

الشركات التي لم تُعلن صافي الدخل، والشركات الخاسرة )آخر أربعة أرباع(، غير مشمولة في حساب نسبة السعر للعائد للقطاعات 
وللسوق.

 M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data )4th  Q 2010
as recent).

س :المؤشر سالب الن الشركة سجلت خسائر وفقاً للبيانات المالية آلخر أربعة أرباع )تنتهي في الربع الرابع 2010 م(.
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كرث ن�شاطا - فرب�ير 2011 م �ل�شركات �خلم�س �لأ

Top Five Active Stocks - February 2011

By number of transactions من حيث عدد �ل�شفقات

Company
نسبة الشركة من اجمالي السوق نسبة الشركة من القطاع عدد الصفقات 

�ل�شركة

To Market % To Sector % Transactions

SABIC 5.89% 28.72% 88,267 �شابك

ZAIN KSA 3.89% 56.58% 58,308 زين �ل�شعودية

Alinma 2.86% 47.18% 42,939 �لإمناء

Saudi Kayan 2.64% 12.91% 39,663 كيان �ل�شعودية

Petro Rabigh 2.32% 11.33% 34,802 برتو ر�بغ

By number of shares traded �شهم �ملتد�ولة من حيث عدد �لأ

Company
نسبة الشركة من اجمالي السوق نسبة الشركة من القطاع  االسهم المتداولة

�ل�شركة

To Market % To Sector % Shares Traded

ZAIN KSA 10.20% 76.55% 312,244,034 زين �ل�شعودية

Alinma 10.08% 81.99% 308,831,803 �لإمناء

Saudi Kayan 6.94% 30.04% 212,638,595 كيان �ل�شعودية

SABIC 3.47% 15.03% 106,361,556 �شابك

MA>ADEN 3.22% 48.31% 98,477,134 معادن

By value of shares traded �شهم �ملتد�ولة من حيث قيمة �لأ

Company
نسبة الشركة من اجمالي السوق نسبة الشركة من القطاع قيمة االسهم المتداولة

�ل�شركه

To Market% To Sector% Value Traded -SAR

SABIC 15.75% 43.65% 10,653,267,593 �شابك

Saudi Kayan 5.76% 15.96% 3,895,542,421 كيان �ل�شعودية

Alinma 4.68% 47.49% 3,165,875,490 �لإمناء

ZAIN KSA 3.48% 43.47% 2,356,240,380 زين �ل�شعودية

MA>ADEN 3.42% 41.28% 2,309,971,126 معادن
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products and branches – General 
Insurance Products, Medical Insurance, 
Safeguarding and Saving Insurance – is 
considered a promising indicator to the 
growth of the insurance awareness of 
individuals, establishments and compann
nies in the kingdom.

Insurant Billings, on the other hand, 
are expected to reach Rls. 4.7 billion 
in 2010, compared to Rls. 5.8 billion 
in 2009. The prepaid billings are connn
sidered, in case damage occurred, the 
major significance of the services prenn
sented by the insurance companies 
which, in turn, help provide security, 
and the feeling of stability and safety for 
individuals, establishments and comnn
panies.

AlnHamidi added, “During the last 
few years, the insurance sector could 
achieve good results not only on the 
levels of the presented services, the 
variety of products, and building trust 
with the beneficiaries, but also on the 
level of commitment in the issued 
regulations, charts and instructions. 
No one could argue that the foundnn

ing nature and developing period of 
this sector oblige us all to keep up to 
date with the local, regional and internn
national developments, and to study 
the best methods of strengthening the 
solidity, ability, and juvenility of the 
local insurance sector in addition to 
its ability to face challenges; the most 
distinctive of which is the prediction 
that the stiff competition will increase 
between all insurance companies. This 
requires great interest in professional 
commitment in applying the technical 
sides concerning pricencontrols polinn
cies, billing management, providing the 
suitable technical infrastructure for the 
volume and nature of the work and the 
investment policy, in addition to the 
commitment in the standards of the 
financial coverage and providing the 
needed technical allowances for guarnn
anteeing the safety and solidity of the 
companies’ financial centers.”

“Among other challenges,” AlnHamidi 
said, “is the ability for development and 
creativity in presenting the most pronn
motional services and products to clinn
ents in order to meet all their needs.” 

The Deputy Governor expected the 
insurance sector to keep improving 
through achieving a balanced growth 
that is between the companies’ objecnn
tives, their available resources, and 
responding to the market’s and the 
beneficiaries’ demands in a way that 
strengthens the level of trust in this 
sector. The companies have to make 
sure of the suitability of the increasnn
ing work volume and the geographic 
distribution with human efficiencies, 
financial resources, and their operative 
structure.

Dr. AlnHamidi stressed on the impornn
tance of insurance within the Settling 
concept. He said, “I’d like to conclude 
by stressing on the importance of the 
insurance sector in qualifying, training 
and employing this homeland’s sons 
and daughters. These can be achieved 
through more interest in developing 

and promoting our human resources, 
and training policies, and raising the 
average of Saudization in the compann
nies in general. For this very purpose, 
the agency has designed an obligatory 
exam in Insurance Basics in order to 
measure the acquaintance degree of 
the sector’s employees as well as the 
responsible members in the basic sides 
of insurance industry in addition to the 
regulations, charts, and standards in 
regard. The companies must arrange 
technical development programs which 
raise the extent of insurance awareness 
and also help provide human efficiennn
cies that serve the insurance sector and 
the economy.”

All companies recorded a rise in 
their subscribed installments during 
2010 compared to 2009 except four 
companies whose subscribed installnn
ments declined during the year. These 
companies are Gulf Union, SAAB Takaful, 
IAK and The Indian.

The Average Retention Rate of 
the insurance companies in the Saudi 
Market was 72%. The Retention Rates 
for undernstudyninsurance companies 
alternated between 30% and 100%.

Besides, SAMA obliges the licensed 
insurance companies with a minimum 
Retention Rate of 30% according to 
article number 40 from the executive 
chart of the Cooperative Insurance 
Companies Supervisory System. The 
same article also obliges companies 
inside the kingdom to insure at least 
30% of their total subscription when 
reninsuring.

Investment Revenues
The collected revenues from investnn

ing document holders’ money to the 
insurance companies were Rls. 67.4 milnn
lion during 2010, compared to Rls. 21.8 
million in 2009. Most of these revenues 
came from the Cooperative Insurance 
Company which is the oldest insurance 
company listed in the Saudi Market, 
while other 13 insurance companies 
recoded small investment revenues.
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Cover Story

Saudi Insurance..

They also called for finding new 
legislations, and founding a commisnn
sion which serves the insurance system 
which – in addition to the insurance 
companies – involves insurance agents, 
brokers, Health Insurance Committee, 
Medical Sector, Car Workshops’ Sector, 
National Insurance Committee, Saudi 
Monetary Agency (SAMA), connecting 
this system mechanically, and finding 
a database in order to achieve the 
principle of transparency, and a quick 
access to credit statistics at the same 
time. This will undoubtedly enhance 

Monetary Agency’s supervisory role 
to limit fraudulent activities, and take 
instant decisions with what protects 
the rights of the beneficiaries.

Deputy Governor of the Saudi Arabia 
Monetary Agency Dr. Abdurrahman bin 
Abdullah AlnHamidi said, “The Insurance 
Sector is regarded among the impornn
tant and vital sectors through the keyn
role practiced by the insurance compann
nies in the economic system in general 
in reducing the risks and compensating 
the harmed which leads to the develnn
opment and stability in the activities of 

both private and general sectors. Hence, 
the agency has coveted to systematize 
the insurance sector according to the 
best standards and professional pracnn
tices, and to apply them whether they 
were issued by the concerned global 
parties, or by the agency. The agency, 
in addition, is working constantly to 
make sure that all companies working 
in the insurance sector are committed 
in applying these practices and work 
according to clear regulations, taking 
for granted the positive and future 
ambitions of the sector.”

Dr. AlnHamidi added, “The financial 
results regarding the insurance secnn
tor have shown a growth in the order 
for insurance products and services. 
The total of the estimated subscribed 
installments at the end of 2010 was Rls. 
16.41 billion with an increase of 12.4% 
compared to 2009 which was Rls. 14.6 
billion. In other words, the insurance 
sector is predicted to form 1% of the 
GNP in 2010 AD.”

It’s worth noting that the remarknn
able growth in all of the insurance 

Promising 
Markets..
And a True 
Prance

Writer: Amani Falah, Riyadh

Experts in the Insurance Sector in the Kingdom of Saudi Arabia have 
assured that the Saudi Insurance Market is among the promising 
ones. This market is actually passing through a period of true 
prance, pointing out that investing human resources in this sector 
is very encouraging since this sector is moving on the right way 
of development and promotion, and about to enter a very stiff 
competition and create new and competitive insurance products 
in the market. At the same time, this competition will be reflected 
negatively on the profitability of the insurance companies in the 
coming three years.
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tration plays is the Regulatory Role as it 
does the function of the Securities and 
Exchange Commission by supervising 
and observing the exchange processes 
and making sure that dealers get the 
best prices.

It is also responsible for receiving 
and confirming the complaints from 
the dealers, taking the required procenn
dures in concern, and observing the 
brokers and making sure of their finannn

cial coverage as well as their commitnn
ment in the implemented regulations 
and instructions. Some of these markets 
also observe the general corporations 
to be sure that they keep the required 
records for the shareholders in which 
their names, share remittance, and any 
necessary information are written.

The second group involves the 
Gulf Securities Markets which are in 
charge of playing the roles of the stock 
exchange and the supervisory commisnn
sion, with a less interaction from the 
government (as it is the case in Kuwait). 
Here, the executive role and the regulann
tory role cannot be separated, but they 
differ from the markets in the first group 

in the degree of the government internn
action. In other words, although this 
market plays the two roles at the same 
time, the government participation is 
less than that in the markets in the first 
group. Instead, they pave the way for 
experts, specialists from the private secnn
tor, and dealers in the market to play a 
bigger role in the management.

As for the third group, it involves the 
Securities Market where the Regulatory 
Role and the Stock Exchange Role are 
separated. The Securities Commission 
plays the roles of legislating, observing 
and supervising, and protects the invesnn
tors’ rights. At the same time, a board 
of directors – that includes brokers 
and dealers in the market – takes the 
responsibility of managing the stock 
exchange as a respected personality 
that enjoys a financial and administrann
tive independence. 

Legislative & Legal Requirements
The availability of a suitable legislann

tive and legal environment is considnn
ered one of the essential conditions for 
forming a successful and active securinn
ties market.

The legislative and legal margin of 
this market can be defines as: the group 
of active legislations, laws, regulations 
and instructions which are linked, affect, 
or control the activity of issuing and 
exchanging securities.

The Companies’ Law, and the 
Securities Market’s Law and its execunn
tive charts come first among these 
legislations, in addition to the Tax and 
Investment Laws and Regulations relatnn
ed to securities exchange, and the other 
concerned general laws which have an 
indirect influence on the market like 
the Auditors Law, Banks and Financial 
Foundations Law, and Investment Law. 
All of these laws and regulations form 
the legal and legislative infrastructure 
which the market is based on. Besides, 
the decrees and instructions issued by 
the concerned parties in supervising, 
observing and managing the market 

can be added.
These legislations and laws have 

two major and integrated roles, 
namely: the Disciplinary Role and the 
Developmentary Role. Experience has 
shown that when formulating the legnn
islations and laws for the securities 
market, it is very important to take for 
granted that these two roles do not 
overcome each other, and the objective 
is to find some kind of balance between 
the two realizing that the goal is to 
promote the market and enable it to 
achieve truthfulness, justice, efficiency 
and activity.

Transparency
The availability of transparency in 

the market is considered among the 
requirements and the affecting factors 
in encouraging dealing in and exchangnn
ing securities. This matter is linked to 
providing existed accountancy procenn
dures promoted to the international 
standards, and implementing them, 
and guaranteeing Disclosure Accuracy 
in presenting information. Therefore, the 
importance of acting to develop and 
reinforce the accountancy and auditing 
profession, giving it an independent 
role, and setting the related regulations, 
instructions and laws appears. In addinn
tion, this matter is connected to widennn
ing the suitable range and conditions of 
disclosure for the companies, publishnn
ing the different periodicals and publinn
cations, and using modern communicann
tions to convey this information.

Observing the Market
This side possesses a special impornn

tance in the early stages of the exchange 
activity. The accredited observation difnn
fers from a market to another according 
to the extent of the market’s developnn
ment in the country, and the availnn
ability of services, experiences, and the 
technical and financial abilities. It is very 
necessary in this concern that informann
tion flows regularly besides the safety of 
dealings and the lessening of speculann
tion activities.
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Gulf Market

The Way of Managing the Market
The Securities Markets in the GCC 

can be divided into three major groups 
concerning the missions related to the 
market and the role which the governnn
ment shares in implementing it.

The first group involves Securities 
Markets which play the two roles of the 
Stock Exchange and the Supervisory 
Commission at the same time in addinn
tion to the heavy presence of the 

government in their mannn
agements. The 

S e c u r i t i e s 
Markets in 

Transparency is the Key to 
Reforming and Developing

Gulf Securities Market

Gulf Securities Market possess 
a great interest in the light 
of the accelerating economic 
developments and changes which 
the global economy is witnessing, 
and the endeavor of some Gulf 
economic entities to be transformed 
into regional banking and financial 
centers such as Bahrain and 
Dubai.
In his valuable study, Dr. Abdulqader 
Ghalib, the Legal Advisor in the 
Kingdom of Bahrain, explains that 
several major conditions must be 
available in the Gulf Securities 
Market for an active and successful 
Money Markets, and they must also 
be efficient and active.

Bahrain and Qatar are classified among 
this group. These markets are significant 
in the fact that the majority of their 
boards of directors are from the govnn
ernment. They play the role of the trann
ditional Stock Exchange in the respect 
of providing the services including 
defining the exchange procedures, 
and publishing information and prices 
constantly. They also play the roles of 
observing, organizing, and settling the 
processes of selling and buying securinn
ties, following up the brokers’ applying 
the exchange procedure, and auditnn
ing, registering and sending the signed 
contracts to the corporations.

The second role which this adminisnn
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some metallic elements such as iron, 
vanadium, and nickel. Methane (CH4), 
Ethan (C2H6), Propane (C3H8), and 
Butane (C4H10) form a high percentnn
age of the hydrocarbons that comnn
pose petroleum.

Scientists differ in defining the origin 
of petroleum. Some think that the nonn
organic substance which is represented 
in carbon and its compounds are the 
origin. Others believe that the origin of 
petroleum is the being which is made 
up of the organic substance.

The Organic Theory
Many scientists believe that the 

petroleum’s origin – also coal and natnn
ural gas – is the remains of the ancient 
living beings of plants and small sea 
animals when these remains settles, 
in large amounts, in low areas in the 
oceans and, after that, were covered 
by layers of mud. Under the effects of 
high pressure and temperature and 
also the time factor, these remains 
decomposed and many vital changes 
and reactions occurred on them to 
produce petroleum.

 Alternative Theories
A lot of scientists suggest that the 

origin of petroleum is not the living 
being, but the carbon element and 
some nonnorganic carbonic comnn
pounds such as CaC2 when chemical 

changes happened to carbon and 
its compounds – which filled the 

earth at ancient times – and 
produced this huge mixture 

of hydrocarbons and the 

Structure
Oil is made up of a complex 

mix of hydrocarbons and other 
organic compounds. Its structure 
widely differs from one type to 
another. It is very common that the 
organic compounds consist of carnn
bon, hydrogen, and other elements 
like oxygen, nitrogen, and sulphur. 
Petroleum also includes traces of 

rest of the organic compounds comnn
posing petroleum.

The History of Petroleum
The first oil well was dug in China 

in the 4th century. As for the modern 
history of petroleum, it began in Poland 
in 1853 when row petroleum’s filtering 
processes were first discovered. In the 
USA, the petroleum industry began 
when Ed Win Drake discovered oil near 
Titusville, Pennsylvania in 1859 AD.

Drilling for Oil
Throughout many years, geologists 

could develop methods and means 
for drilling for oil and getting it out. 
However, the first step to get benefit 
from this great treasure is getting it out 
from underground. Drilling begins by 
digging in very far depths, and in many 
cases, petroleum gushes upward sponnn
taneously because of the existence of 
natural gas and its being under very 
high pressure. In general, the layer 
which has petroleum is besieged by a 
layer of gas above, and a layer of water 
below. In some cases, petroleum enginn
neers have to pump large amounts of 
water inside the well in order to make 
petroleum come up.

Types
Petroleum can be classified 

according to its density – into Heavy 
and Light – and this characteristic 
of the difference in its density is 
ascribed to the percentage of heavy 
hydrocarbons in it. The more this 
percentage is, the denser petroleum 
becomes. In fact, Light Petroleum is 
much more ordered in the market 
and it’s, therefore, more expensive 
because of the possibility of extractnn
ing large amounts of petroleum 
products especially Gasoline which 
is considered the most requested oil 
product in the world. Petroleum can 
also be classified into Sweet – low 
sulphur percentage – and Sour – high 
sulphur percentage – and certainly, 
Sweet Petroleum is more requested 
in the international market.
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Microscope

From Embalming the Dead..
to an Immense Industrial Energy

Petroleum..

What is it?
‘Petroleum’ is a Latin word which 

is made up of (petra) which means: 
rock, and (oleum) which means: oil. 
Petroleum is sometimes called, “Black 
Gold”. It is a heavy liquid (thick and 
has a high density), and brownish or 
greenish black. It is liable for burning 
because it has many burning elenn
ments. In some places, it sometimes 
appears on earth’s surface in a form 
of oil pools, so the ancient peoples 
knew it in its row figure and used it for 
some of their everyday activities such 
as lighting, building, and painting 
ships. They also used it in embalming 
the dead and in some of their simple 
industries. Petroleum is considered as 
an important source of energy, and 
it is a rich source for many chemical 
products and compounds such as 
solvents, fertilizers, insecticides, plasnn
tic and many others.

Riyadh: Tadawul

During the last few years, oil 
prices have become very changeable 
due to the global circumstances 
which happen from time to time. And 
during the last few months, these 
prices have alternated between $ 
60 and $ 120 a barrel. Experts 
consider petroleum, which is also 
called, “Black Gold”, as the mail 
motive of the international inflation 
prices. Throughout this microscope, 
we’d like to have a closer look at 
Petroleum.
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About Tadawulaty
Tadawul is planning to launch soon a new suite of services in 
cooperation with the brokerage firms (Authorized Persons). 
It encompasses a bundle of financial products & services 
targeted at the different segments of investors and issuers. 

Investor Services
Consolidated Reporting
Consolidated Reporting service enables investors to have 
an aggregated view of the information concerning their 
securities holdings deposited at The Saudi Stock Exchange 
(Tadawul).

Electronic Voting
With e-Voting, you can exercise your voting rights without 
your physical appearance at the Annual General Meeting 
(AGM).

Dividends Reporting (soon)
Dividends Reporting provides investors with all the 
information related to their dividend entitlements.

Issuer Services
Electronic Voting
E-Voting service provides issuers with an 
integrated and efficient AGM experience, 
which can largely help increasing shareholders 
participation and consequently meeting the 
 AGM quorum .

AGM Management
The service integrates well with the e-Voting 
service as votes can be counted and smoothly 
combined during the e-voting period as well 
as in the AGM venue. As a complimentary 
service, Tadawul also offers its media center 
for companies to hold their AGM meetings.

How to Register
You can subscribe to Tadawulaty through 
either one of the following:
• By Logging into your internet trading account 

maintained with your brokerage firm.
• Visiting the brokerage firm in person.

Project
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The Capital Market Authority announces imnn
position of a penalty of SR 100,000 ( One Hunnn
dred Thousand Saudi Riyals) on the CEO of Al 
Ahsa Development Co. due to his violation 
of clause (a) of Article (5) of the Market Connn
duct Regulations and CMA’s circular numnn
ber (4/937/2010) and dated 15/02/1431H, 
30/01/2010. He announced some informann
tion and financial statements regarding the 
company to the media on 19/12/2010 before 
informing CMA and the public.

The Capital Market Authority 
approves the capital increase 
request for The Company for 

Cooperative Insurance through 
issuance of bonus shares

The CMA has approved The Company for Cooperann
tive Insurance request to increase its capital from SR 
500,000,000 to SR 750,000,000 through issuing one 
bonus share for every two existing shares owned by 
the shareholders who are registered in the shareholdnn
ers registry at the closing of trading on the day of the 
extraordinary general assembly. Such increase will 
be paid by transferring an amount of SR 250,000,000 
from retained earnings to the company’s capital. Connn
sequently, increasing company’s outstanding shares 
from 50,000,000 shares to 75,000,000 shares, by an innn
crease of 25,000,000 shares. The bonus shares eligibility 
is limited to the shareholders who are registered in the 
shareholders registry at the close of trading on the day 
of the extraordinary general assembly, which will be 
determined later by the company’s board.

Board of Saudi Stock 
Exchange (Tadawul) Elects 

Chairman and Vice Chairman
The Board of the Saudi Stock Exchange Co. (Tadawul), which 
was appointed by Council of Ministers Resolution No. (36) 
dated 20/2/1432 A.H. (24.01.2011), conducted its first meeting 
on Saturday 12 February 2011. At this meeting the Board of 
Tadawul elected Mr.Taha bin Abdullah AlnKuwaiz as Chairman 
and Mr. Mansour bin Saleh AlnMaiman as Vice Chairman. The 
Committees of the Board were also formed. 

Merrill Lynch Kingdom 
of Saudi Arabia Joins 

Tadawul as a Member Firm
The Saudi Stock Exchange (Tadawul) is pleased 
to announce that Merrill Lynch Kingdom of Saudi 
Arabia has become a duly licensed, approved and 
authorized member firm of Tadawul, with the right 
to conduct brokerage services and deal as principle 
and agent in the Saudi Stock Exchange – Tadawul 
starting from 6 February 2011. 

Imposition of a Penalty

News
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Abdullatif Al-Fereihi
Editor-in-Chief

It is quite difficult to count the decrees issued by the Custodian 
of the Two Holy Mosques, King Abdullah bin Abdulaziz, may Allah 
protect, which all lead to promoting the human, pushing him 
forward, and preparing all means for providing a noble life to the 
citizen, These decrees reflected within many other big matters the 
wide economic vision of the leader of the growth advance who is 
constantly trying to push towards achieving an economic growth 
which begets welfare on the whole homeland.

For many years, the beloved king has been taking reforming 
steps in many important fields. Economy, of course, was always 
present and in the front. Furthermore, the Custodian of the Two 
Holy Mosques has had a keynrole in achieving Global Economic 
Stability whether by the decisions he takes that help stabilize oil 
prices in the International Energy Market, or by participating in 
G20 Summit in order to fix the pillars of Global Economic Stability, 
which was affected by the Global Economic Crisis.

There have been a band of decrees. Some are temporal which 
will produce their fruits soon, and some need a short period of 
time to give. Others are midnandnlongnterm decrees. This, in fact, is 
what makes action continuous, and able to achieve gains that are 
going to be reflected on the entire nation. Not only the directly 
beneficiary classes will be improved, but also everyone will get 
benefit when more work opportunities become available, in 
addition to more income. They will have many advantages when 
building houses become prosperous, and when the social and 
psychological stability is achieved for millions of people.

Our king, and Leader, assures that he does understand his 
people’s needs. He also apprehends wisely the developments of 
the economic problems which those of limited income are clearly 
suffering from, or those who have no income at all. We have 
witnessed his support to insurance, and housing, and we have 
also seen how the government bears some fees. After that, we 
have seen employees fixed on all articles, side by side with several 
decrees. We also witnessed the decision of helping those who are 
looking for work opportunities. For those who can read between 
the lines, these decrees confirm the intention of finding and 
carrying out radical solutions for this file which many observers 
believe that it will be the most important file on the government’s 
economic agenda.

We review these decrees because they are in the core of the 
Saudi Economy, and also in the top of the leading pyramid of our 
homeland. Through them, a new growth era, which the leader 
have made us accustomed to similar ones, is about to begin.

First Economic Fruits

Editorial
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